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واكأاكثفاف،ن-"لنفحير،يقلقوفيعراي،"يع!لى))فتحيد،مرةيديكبين،لسارتر(انغثبان)كتابوقعاذا

.بالانسانجديرمحشيرلخلكأ،فيهعمقالمثففالعظميالهيكل41.فيه(العصامي)شخصية

نااذناستطعت،الدىهذاعلىاطللتمااذالترانيالخحمبمنيكونولقد.أبعادذفينفكرالمسطحةالحعورة

الحي،المتعاظم،الكيانيالتوترذلكاتراها؟الثقافةاعرففهو.الحديثمنالاولىالاسطرهذهعلىبهنلتقيان

الانسانيةالقيمةولكنفحسبالعنىالوجودلايعطياًلذيالمعرفةالىالهوسولكن.صغيربلدفي،بسيطكاتب

أ،أيض!هـن،الميكا!يكيةالحسابيةالثقة،وأثقاوكان.سحقهقد

أزعملندمما.الجوابفي،المفصلعلىانيازعملستعل-*فما..الحياةمشاكلحل،فةبالعز،ستطيعانه

ادورسوفالتيالخطوطفي،السويةالجادةعلىانيةالقراءةببداانالااذن

موجاتأهز،استلةسأث!رانياقولانلا!وب.وأمحوهـ-نخطىفي،بدخل،ومذات،الناسورأه

الربيع؟ماأالتوقما،جراحااحك،الجد)بالمدىفيالكتب:الى!طتحدؤويشطر.اإغامةابىلدمكتبة،اإكبرياء

امامهاأالخلقشهوةما.فالرفوعلىخرساء،الكتبفالوعشرات،الكتبالاف

ازدادتماالضكطالكلماتتلكمن"الثقافة"كانتواذا.(الانسانيالعامايهامايكونلضرا:نفسهفيقالولعله

ككرة،غموضاازدادتالا،والشفاهالالسنةبين،مشاويرحسسبالقراءةفهـبدا،رفاولءلى،كتاباولوتناول

هـناذنبدفلا،تدحرجتكلماتضخمثمتضخمالثلج،حرف،سنواتسبعبعد،بلغلقد.الابجديالترتيب

مزرابعندلقاءنقاطمن،واضحةمفاهيممنننطلمقانالحنتراتدراسةمنفجأةوانتقل،،!-كبعدل-ك

التشريحي:عريهافيالثقافةمصاداةمنلابد.عين.إ.يقرأيزالوما..الكانتانطريةالىالغمديالجناحذات

المكونة؟العناصرما؟ؤوامهامااخرفي،الياءحرفمنينتهيحتى،نحنننتظرهولن

نستشفان،التحليلمنسربافي،نستطيعلقد.ينتظ.رهماذانعرفازا،ففوالرمنرفاحرعلىكتلب

هـكطالعقافةهل:اولاالفكرمحدانفي:نبغيالذيبعفىغيرلاتهب،وحدهاالكتبسطور؟الفراغغيرثمةوهل

ذلكاوضحقدوالاسفارللحمارالقرآنيالمثلان؟المعرفة.ارتياعلا،لايأس،يأسولا،السلبيالبليدالفراخ،الفراغ

ولا.لا.-وحدهابهاماهياو-المعرفةهيفمما،قبليوالولدبالحياةتمتعمناطمئنانمثلهمن.لبداطمئنانانه

يمنحهارفاهآلةولا،دماغحجيراتفيعلمتوضعهيان.الخلدجنةفيالبديهيحقهالىوالمحرابوالعمل

يكمنالذيالمنطقيالنسيحولكنها.للبشرالتطبيقيالعلم،الصفحاتتقرضقد،الحروفسوادفيتنغلحشرة

وتفتحا،نسغاالعلميتم!ثلالذيوالفكر،المعرفولورأءاعلىفي،حش.إ.حشرةتبقىولكنها،الصفحاتكل

بعالبمالانس!اناتصألكيفيةتحددالتيالخبراتوتفاعل!الارضبطينلصيقةعينمناكثرتكونلن،صورها

الثقادةتبدو،المعرفةزاوية،الزاويةهذهمن..الاشيا.ءالاطمئنانفيولا.لسأتحدثالحتتراتافاقعنوما

بعدلحظة،متزايدين،واحاطةاطلاعاالكونتسععيناالقراءةوراءأخرمدىثمة.المكتبةرفوفعندالكسيح

هي.منهاالمسطحالجانبهيالعينهذهولكن.لحطةوجودهبينيربطالذيالانسانمدى،الكتبوشراع

ببعدين.ولكن..ثقافةفراغايالوجوديرىولقد!"موجودفاناأفكر"-والف!كر

وهي(،انفكريالحموعلىالمترتبةالقيمهيثانياوالثقافةالىالمعراجمنمعراج!او،لبقاءحيوانياصراعااو،عدعي

ا،والفرديالصعيدعلىسواء،القيمتلكحدودضمنعملكانوانما،"كان"انماانهيعرت،ولكنهالملائكةدنيل



"كنسيج3،الرابععنصرهاثمة.الثقافةلتكونحدودابعدواحد-صعيدعيرألنهايةفيهيوما-الانسانياوالقبىمي

.الناسفي،اجتماعي-حياتيفيسيرخطة،ايضااخلافيموقفهيالزاويةهده-من

المجموعةضمنصوخطاءاخذ.جيحي.مناخالثقافة!بلى-الانسانموقفجمنقمزذهي.الفثريالنبلمستوى

ادعنصربدون.ليهااساسيشرهـالمجموعه.الاساليةالثقافةيعطيوتسام،الحكم-الأنسانموقفالىهد،الشا

فؤبهاله-.3تفردودكنها،ثقافةالثقافةل!شستالاجتماعي.الانسانيالحجميمنحهما،الثالثبعدها

لم.اولااثسىرموصشهرحففوقو،المنفعةوراءلأوجودتذوق،ثالثاوالثقافة

فيالمشاركةعن،التراثمعنىمنالثقافةفيولما،لهذاغبطةآلائه2بعضمنفرح،بديعيموقفانها.الديدان

تفه-!فعلكلمنتتغذىفانهل،بفكرفكرلطءوعنمجتمعصورةيعطيناالعلمكانوادا.والاشراقبالوصولالصوفي

كتابفن،الحاسمهالبطوليةالقراراتمنتتغذى.غظماممنالحياةصورهتعكسالقيبموكانت،هىكمما،الحياة

فيالصنمتمن،عتمةفيصدرقانون.،منبورقتينببعدهاتلتقي،الثالثةالزاويةهذهعندفالثقافة،خلالنا

موهفا.الصمتيكونفلقد،الصمتلحظتالجمالةنظرتناخلالجمن،زحن:هنلهاووى.-الرابع

برعمه.اوبطوعه،الثقافةعالمي،انسانأي،والانسان.الوجودفينايكثفعرمحبخلالمن،الكونالى

ألوقاح،كالشجرة،فكره.الشمولالىيردلمولوشمولي.كلهذلكبينالرياضيالجمعليست،بعد،والث!قافة

..وهواءاتجاهكلومعتربةكلفيوالفروعادجذورتحد:ليست،الورقجفاففيمعادلةليست

هلبىىء،تحليلنظرةفي،لفسهالىمنايرجعالذيذاومن.ثقافة=جمال+قيمح!معرفة

منضءبجانب،والانجيلالقرأنمنشيثمافيها"يجدفلا..نجثةألىالحىالجسمديحيلانالمبضععادةفمن

بعضالىقيصرجمولعوستقويممنوبعضا،ارسطومنطقوحدةهيالثقافة.التحليلمخببربعدماروضهااوالروح

ومنالقصص،كوبرنيكنظاممنوأطرافا،نابليوققانونعن."دينامي"صركيانسانيسياقفيالعنماصرزلككل

،ومن"الكلاماهلاحديثوعن،المتنبيروائعومن،الروسيمعاوقتفي،هى.صخفاءلمواركونفيانسجامهاهي

..أأينارا،اوقدمناول.،اوقدالذيالمجفولذلك،للمادةوراءمنالفكرونبل،نيالعقالعلمخلالمنالانسان

مضافاالتراثيةالمزقهذءمنالافانت!بعدأنت.ومن.أولئكبهلفوقمنالحياةوف!رح

رغم،يميزكالذيجوهرك،بكالخاصمعادلك،انتاليهاالفرديال!انبالا،ذكرلتااذ،هذابعد،ذكرتوما

القطيع!فيرقم!تكونانعن،التشابهتكتمللم،تعقدهماعلى،الثلاثةالعناصرهذه.الثقافةصن

فيالثقافة،الاجتماعي-الشخصيالطابعهذاانءلى

،ينداح،يتصل،يشتقانصا،زئبقيهمنفيهماعلى

ينطلقمهما.القوميالطابعاطلرفي،يرقص،يتمرد

بقدرالئئثعابهسمانج!هبروغمهمفيعدىحددحداولادطدردهنإدخطىيغزدمكرالاضئاؤا!!!صير!مء.

فاذا،الكودعكزفىفىسمفوبهميهلاخاتطليماحدتدرىدحنبكلدتوحدكمثاثةالاممفيالدائمالعيمحاييى

،الانسانفيانذاتيةالتجربةعلىثقافشهاظلتالهند.المحواءالمحبرفيكأم!ت!دمالى

قعالمقليقملألانسانادوببنلحسىابعدالذبدلتعىبعميقةد،لمجلىتكنتمفكا

اخذ،الحديثالغربيالعلم.غزاهاحينحتى."مستتر!01

ويتالم!يحسالنباتانويثبتيبحثعالمها./6

درالسةالى.انصرفتالصينثقافةكل،الصينوفيم!.0

نيهجبين(الحيالسي*كونعنجعلاقافولاجبينههالتينساتملابالنسعة.ولمحهطا.8مر

)ماو-تسه-تونغ(.ممهـمم
كانتعيونهم.الخارجيالعالمالىالعونانوانمرف3-

هوماحوللا،امونفيالانسانمكانحولزلموب

الشعارهذا،(بنغسكنفسكاعرف).الانسان

يددطبمعة7مماكماررقدالارلاعماقالسمقرانزاطدهالممنيطلدسمامجيئلى..السا!روئنادهالمنيالبلمغ!بأعلوجمياضصلمجهأ

.ندبعليهالذيالاديمهذاالى

الاغريقفةلثقلامتداداكانتالحديثالغربهذافةوثقلا!رلمجهاؤمنهيلفئدفاءص!م!ا!طاأا/"
فالا"نسعان،.اًلجسبرصلةكانامثيفالعملافيبضلهارسطو

كصاذع،والعقل.الثقاف!ةهذهموضوعهو،كحيوان

كلء،الطريقهما،نظركمدى،؟لماديةوالطبيعة،ادوات

ادعدغيمقردعكئية2عدىعمال!ثيرتتطدقاعيةفنهتافقاآدغربولإ.غلدطر3لنمفروالموخأراللطباعررىاسقا!تفارأتمذنو

،.جسارةآنةعنكجزء،كألةبالا.نسانصمران3وكلتاهماافاضرة!ضصءدم!ىجميمفيطماكة6003
.-01لههى-.ثر.!اضوءجمىء!ىره707**.-.
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بعد،من"الحغاروان،جوعهش،لكوكانة!خارهنالك!الارفمىرفاه،الرفاه!كطفيهلالغدجنةوكلتأهما

!الغذاءءرؤواقد؟الثقافةفيالقوكليةاًلحدودتلكحاسمةنهلئيةاهي

عمقعاتعلاسات"لفهكطامى-،وا)نمؤراكربةوا.الؤدقواصرفثقالةبينالفروقهذهالقدرمنقدرحقا.اهي

تكفىلاوللأتهاففط-ءللأصاتتكهكطلفد!4افانهاالحاجة!جغرافيحدطرفيء)ى

ش!ىءادوجوداصكارروشىءاديرا-،ةان.نلأو/يئعناكصرص--ع.ز---ط-عالم!ا)-كأز".،-يرإتكطالمخادضارخطوكدان

هـالضسولىا.زحص،جطلأرر+إكلي،هـ-اذءألا!ا.والخعا.اصرصهـ"لءلىل-ط/لى،أ-كطا!يممنبشمتيتمئ!تعيدان،الاسف

على،جمثلانيالمتالنباتليعخهـىيتمردلفد.لتلأون،المكونةالترو،ؤ"وبينيىخناأندؤكدانتستطيعولكنها.البعيد

الهرص"الجبلزعرورةوتتمتصبث.القفرفي!ينجت،القهرشسالىمنبصهـملارجنمللأرجنزح!،الواحدذ.الطلمية

وؤجمل.نا!روخصماذلككانصتىولنفتبقىبال!جلمغواكماوار--لمح،بحبقلبوتربية،باركىجبللتسوية

:نعترفانعل-خاانهـنالثجارعلىقاصتلنانياتوتدمير،وزنجىابيصلى

قيصهوبينللأزسارالاقتصاديةالشرومحلىبينبمااولاالذيحدبالسقريشوسيدبوذاولقاء،والتار!التراب

الجوفهذا،المعدةان.الوتيقالتهـابطمنالثقافية...ا(إالجلجلةعلىصلب

عاقبتهناللواتي،دازائيدبناتكبركليل،ي!تلىءلاالذي!اخرنساجيالألىقوميماتراثاالثقافةوستظلم

،القربشديدة،ي!ةقرالعدة،لهؤعرلاوصو،بماخا،1،لهة000

وادسا!ةالجمج!اءلىفيوالاعص!،بالعطمءاجةمنالقوصقينهصستن،بينالجسرأهناها،نضع،هناها

معفلشىواجترأرا،وزيفس،طجابفكرنانم!رأناستطعناءايو!ل.نجدردةعربيةثقافةألىالحاجةوبينالصاعدة

رفيعةثقافمةعنالك!مالعبثفمن.مكرمنالجوعغريزةبصدافهملمفانيأبسنأالحاجةهذهوجودعلىابرهنان

ولكنفقرمنتنبتلاالكبرىالقيمان.الجياعملايينبين"ق!مسيفرضاخذقدالمقدسرالقوميالز(حفهذاان

الر:مميف!:الكبردسفقيمتهاالفارغةالمعداماو.غنىمنم!،نتتسلمسراخذتعشىالعيوناشدحتى.وحاجاته

اخعليماشروطبينبماثاني!انعترفلنعليناانثم،السكونمنققزذهيفلسمفةبدوننهضةان.النور

الافبعدالافاالمتعلمونيكثرلمفان.4االص!منوالثقافةبعدمنوليستلتتسىءاريدتهىلارمالمنعاصفة

متنهمشبذرةط-ونتضه!ة1ان.ايمفيطهرلمالنسرطموحمنالعينهيما،النهضهمنالفكر!شيئا

المديد!وجنلحه

الصاعد؟القوميالالقهذاتسانذالتيالثقافةفاين

أء،،*،ش!لمإسإسلم،!ا؟؟فىحمسإإسوإسرون،الطليعةظقمنالفراعسعمقتعرفانلتستطيعن

اضلاعها!يعضالذيالفقرمن،غربتها

كا"7لا-!+"ا.7ا--أ-4-د!االم+-ط""-+-لاهدأاعنيولست.عينكلمنصراحسأنه!بلى؟التسلق

سبجوع20،0100/2/أ+.دا):ا؟وصممميحضارةيرهقالذيوالضياعالعدمقلق،المستعارالقلق

أ!أ..،..!!..9011.2اخىرشى.ءالىالعنيفالكيانيالتطلعهذاولكق،الغرب

كأع2-ة"سلا-."-.-+ت9!.3افضلالاءالتشميبسلككانادساعماالتساوسلوهدا،افضل

فيالحقل-نزوعما،ايجابيززوعاسه.الامكانحيزفي

وردد،ح!درفيالتفتحشهوةوما،العطاءالى،عندهادار

صبيةأاعطاففىسالعرمالشباب.وما

ص+!س-!!سص!1فئصش!بر4س-"فب،ه!عاانهيشعرمنفيناكم!بلىأايضلوالغربة

--؟؟!!ب!س!بر؟ايضا.هناكانهشعرالتنراعركباذاحتى.،عريب،بلده

اء---.ختطاردالتياللعنةهي،الروحغربة!عريب،البحروراء

؟؟إ(1"كا--يتكونلمقبلثقافيوحو،ماتثقافيجوبينجيلنا

إ"إ"ا؟ا-إ--،3ء-!-:علا-ولكن،مختلفةلغات،بابلبرجفيكمانتكلملاانا.بعد

؟اأ!!صشد!؟!؟.-.معنىيصل،نتكلمالتيالواحدةاللغةفي،انلالمأسلة

سإ؟ا-!!-....س؟ظ--.-!اثينبينلديناالكلمة

11إ3!*ش-*-2*ء3س7-طء--؟-كازورحمخ!---/"

1(11%أ!ء-صضيمزو.--*ء.-*!!قي!كأ3!الفقرتعرفانيعجزكلن.وايضاايضابلى؟والفقر

\،طلأأ؟-!--لا--ء!-*ء--6س-!+إس!خ!؟دى-!.*فقرعنكذلكمحدثكولكني.حولكالوجوهفيالثقافي

أإ-شإش!!تج-.-6-.--/ت"بريداليهاتمتدفلاالثمريرهقهاالشجرةالماعرفتاخر

أانم!زرخ!ز"ير،ةلإبز؟

ا،أ+-"!.--ظ-:كأار!كا!9كأفءئيايضاولكنهفقطيغطيمنقلةفيالفقرما؟لقطافى

*!ضلا!ك!فيج-!ء-ظ!؟-----؟!-.!-عالفقرفيسواءالعطاءشهوةارهقتهممن.يأخذمنهلة

"!؟+ىبرا.!،%-"-خ.--++،كصص!ي!هـ!آقدرالاخذينالىحاجةفيولحن!الحوعيمزقهممنمع

11.ام---ير!؟،لى!!-لأ.كا-،--!!ي--كأ-لالا.طائريطير(يكانالبل)قصيدةفى.المعطينالىحاجتنا

؟،بر-زر.دء--فيخبد+.خ؟خ!د.-يجدفلا.يطير،،يطيرفجبكل،الموجفوق،(البحع)

""11-!3!!،؟!:غزر.لألا"-:في؟-لا"فيمناقيرهمفيالجوععويلوسمعغادفادا.نصغارهغذاء

+لسإ4،11قي%-!!-3ءإ!في-!ة"+.-"-خدافئاطعاماوقدمهمزقهحتىبمبقارهصدر.ضرب

"ا،1،نجيعش+فيخ؟ص.ر-+-ء!ة

11"شء،!ولسخع!-1+لإ"؟؟ووسإإس؟كانازه،امىال!انبلهاالحطةتلكيعطيملان.للصغار

عا؟أ+إل!س-ط!لم!ه!كا!!حاإسأك!!م!-ح!اسإماحر-

"؟ا-+ء+.اليونسكلمهماتاثقلمنهذ.لعل)1(
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خطىبعدخطى،.القوىعليهتنطلقالذيهذامتعاونبيفمةصا-ونوتح!هموغ.وثصراشمجرةكل-هاواحدةلتحول

الغد!نحوازلمنذابننراخلقوقد!سمكةمنهالتلقحالسملثفي

؟والحدودملامحهما.الثقافيغدنا؟الغدوهابوذاومنسص-كاابنمنفيهمذافكم،فجرهتدرىلست

وما.:لعيصأألهوناهونايستمهـلمنيمو.فيكبياثنلاحشسبنابتتتصكتارومسستوننفيعألموفيومذاوكمآغوتهومن

ناقتعننجاريخنحعص؟.امس!عندوقذق.مواليس؟الامسىفي7،بهـمعيزة!ؤلاءتذبوروهلأوارسعلووالخوارنبمفه

زذونب.هـوفمانذونانقبكتكناماونحعي،محيرانذوهقوملايينالجهـررموعمهـصورحغذيذوزواالم؟مواتارنر

،الاببثلاقذ،الذينالماضيفيتمتدثذافذزحبي!بلى؟المودورالشوادمو

ابتكرناتجريد"حنىفيلسمونحن!سنةالافخمسةءعشروهـالمجتبينبما:ثال!ثازمترؤ!انخهـا*خاانثم

حسابا،بمدمبن،الرقموضمناللدزنهةابمبد،فالحر،الرإجع3عناقب،الاجتماءقيالتذتحأثن.تأاعلمووالهقأفذ

03ونطامالل!لا.رجنآسىوجدتنيماوكثببرا.وبيعولابد،ونهزهرلا

ءلىطذعنلعبةاذواز"فثنةئ،الذلكراوستعيننحن.ماكحبتحذيبمكصنالمعيتمبصيعذتوبتاثنقببمماتواالذين

ولينت.والتاريعع31ووتاهـماثنوغبتلهامصاعتاتهاماذا؟ليةللحر.امذانمويحملون

مماوانعىواسصاصمىانلهعبدما،التوحيدنحنادىمتوقعةفيثروةلاضافة،تى71لاغناءوسبلةتكن

قريتتعصحيهتحتىوابراههيماثقتالونمتذوتمعورنأعبمصنماأالحياذ

نا.2وقروانجيلاوتوراة،أولىءعحفاالتيب"االعررالنهضةهذهفيالانالنطراغدناولو

الد؟يااعاجيباحدىصارتقبير،الاهراماتزحنهـوى:السوىالصراطءلىاننماوجدنااذنبنماتطيف

طيبة،ومعابد،القديمةالدنيادوامةبابلوبرجال!بغششاسداك!ليمفيوآلافسايومايوما"لرتفعالمعيشةمن

تاريخبينالحدلوضع،والكاهنوالطبيبالمهتسعبقرر"كلءاكما-وحض،البمطاقةمناعنفوعطشها

وس2ابولودوروبينهؤلاءرجنالرروونحن!تاريخقبلوماالذيمماوهو.التفاؤلو!ا.لتفتح-تحجرمنبهيهتمما

والمهندسرومافيتراجهـانساحةصاحبالدصثجمااوفكالذين.زحجاهالذيآلواقعولكنهالكلماتهذهيملي

إ.،الحمراءلهم!ابذحانبالذفيالمبلهوليفوقالا-ثنبنرفياو،الذرعصالامصتذذرسمتهييعونم

ويممرعطاماقلمد،لما!مىلحقوحموهـ،لاايعلممانلثمرسلعةللرنحىنمستقيمصرا!انهدؤكدواالنيستطيعون،آلفبار.اليويهما

.الاسلامفقهفيبعدمن

الروماناعطتالتبت"ة
وبودسى،والاجيالوحدعرئثىدصمخرالرلمالرممفمجسدنح!هابطرخذإزلهـمكعو.الف.

الدنيلفيالعظيممكانهيبالىفماألحقلهلتكشفالرلسول!ا!خالاخ!طعهذالحضهور

ملايينعذاوداكهذافمنينقأئههتذانبالذببولىنثمو

...يومغونيونأالىيينالملايهرهتيبنياحم!كاحرهتنهصحماهمعباحعسبهـايصامصرعح:-:

..لى!الئاششسجمياب!سصينصثثرضىسلاجموصىحمشا.بة
لمحالا،اللنغينالعربيالرسوعنومنالمسيبقالسيهتمبيلحبيء---يز:.::.ت

..متالمال!ث---ثخ

باغفرالماممطالحملكلمةمكلىاحدخشبةو،احاضمطهاباهمائفظلجفهه،لهزاًر..ب.ه5صىمعاء+ا!يلوأكباودوتيبل..--ت.:-ة-:

!يعلموتلافانهم....رك!صعلسو!ص..طكربمارىيل.كص.كول!8.ا..:*لإ:.*.:لا،-!ت!

لهبذلوا؟الل!عبدابنالعربىصولالر!موقفنحنفي!رث.لل!ع..ئاصث!!حزهثرتع!زكل!...!خ:

والله:فيذونناليهمننيعوالذسنالحمديوبعرانعلىيشاءما..!.-3...*.د...ميننيرهلثئبتبيرتلأ

ناعلىشماليفيهزالذمركأيمينبوالالشممصىاصنهولعوالومث+.:"بيت..ين.؟ة:!.هبلأحل....؟%....-..ة::..سع...صسثصلمير

لرمرلر.-ث-ت!--في*:ت.آ!:ت.!ت6ة-عص..:!خ! صهرنئ،المربيذالدنياعبذرهق،الننلناببنعمرلحبصصت--:

وتدتسهوقدالناهلاستعبنوتببمتى:قولهفىلتها

و)هآئلعأقهصقولماثلفهحمسلقنيواتهاصهآغنعاستبوهوحرابحبرناحرمهآحمهما.!-*ثعهسصمولطتصم

فانعا":المهناععندقولنيفيانيتراذيتهماويشرهب(لمهومهتلهل "!وسابذتهوالربتضتوبقعن.والربأنأ،اوحابيتهالربمرن1-

تنقطع.فلاشعرةالناسوبينبينهيمدمعاويةنحن*-----

ايهاثلاعليلأمكلمتهدأالأبمامرفيقوالقلمبلمبلاقابوعلعهاولآلدحلانلمهبت!دالذح!تالرائعب-ا

هذاًرباستأجرك.اجيرانتانما:قالثم%الاجيروالنا!وك!!الثوانحتهتبأنجارحه.

اوعاقحكعلىضماهانتوجمع!لفعلوالال!حرمرالعت!دكفاكوالغنماهأسلأ!!!عات!اجم!بايماحمم!صر

...-+:هأئمصصهعمسعرنيص

فتلىمننبخنلل!قاحتىمصىكنلعلى،سمنتهندننىلفتعياءقولفبفرالممحر،ة-.:.002.د!-

ابعراقفي،بنائنامنجديدةمدقستوامصارهالعالمواللشروالتوزيجىواوللخ!اريا!تنا

-904ثص!عرالتتمة-عكبماصصألمجورض!كافص..لق..؟الئض
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ذللثمنترابا،الطبيعةوراءزؤكدهماطبيعة،الطينفي!جبن!م!عمي

مى-هههههه!ه.5!ههه!هأسه كن.ان-ل!لسانيعوليوماو!ولداللهمسشهالدىاتهـابأىررهس!ولفص لمحثلن!
البديعي-علىالخلقبىاول-ة.تالبباالملامجرإكومن-4الصيفحةعلىالمثتممورتتمة-

لتثلد.الجمالو!جلالجمالىموو،تفافتف،!يأدميم

،جعلواالأغريق.الميمتفافه.لثونكلهاالعربيهو"التص

منذادحديثة،الغربوحضاره.المنمنلغوا،الالهةخى.الغربوارضمصروفدعهالنتماموفي

عبدتو،دلعريالانسانيالجسماطلقت،النهضةعصرانهىالحبكانما،الوجداسطورن،ا"/وحلمحشىلحن

فيامد.الحيردوناوالحيرحسابعلىالاديالجطلولوعن!سموجنوز".قلبهوفيشمتيهعدىمنهواحلى

ليتبرزوالنترالخيرتند!يه.السيدةهيفالقيمتعا!تناةالشمسىجمنتمسحالطهرمندليا

المهـنونفيها..ج!انبضمرصدفةعنوما.وعمقمنعطفكلدينحة-استمماريةحرببعدينتصرالدينصلاحنحن

وحده:للجماللانما،الفنونتلكمنضمرصدفةعنومامنالمغلوبونخرجانألنصريومميكميهسنةلاملنتي.تمتد

العربيالتراثسمالقد،والنحتوالرسماللحنضمر!سيفهظلليالعدس

وقيم،حكمالجمالوراءفهوللطدةوتجاوزايجريداصاحبهالنزعفيوهوعليهيدخل،المحاسبينحن

الخالدهللمثلطرادالحياةفوقوهو،الجمالتحكممطلقهفاذا؟عدياعدتهافهلاكذامسألةمنكسمت:لهفيقول

.الحياةحدودتضعالتيانمنخيراعلمهماوأنااموتلانةلهقال،العائدتردد

فيالزمان.بالزمنالاحساس:ثالثاالملامح.ندكومنفلايغدوثمصاحبهوينترحها.بهاجاهلوانااموت

عنصرلكنهوعدمفييضيعغدماليسالعربيةالروح..النادباتتعولحتىالحيبابيجاوز

الحي.التكوينفيرنيسي،الاعلىالملأمندنيا،الفاضلةادفارابيمدينةنحن

مشدودوترفهولديناواما،الهندثقافةتهدرهلقد.غربونترك!بينالطبفيللقرونانجيلاسيناابنولانون

فالاديان.خر7باالاوليصلسلك،والابدالازلبينما(نفشىابن)و،الممردالفكرمنطوداالمعريمياتولزو

تحسبهاتكادسلالةوالنبوة.بعضمنبعضها،واحدة!-ناولالارضيكوروالادريسيالدمويةالدورةلكتشف

الامثلةويضربالاحكاميغيرافىمنوا.تجريوعائلةنسبا...الفضةمنكرة،كور

فرحنا.يومكلعددابالصلوات5لنعدانا...للناسوالخوارزمي،الاجتماععلمواضعخلدونابننحن

ناولولا.مجلداتهسر،بالتاريخاهتمامناسرهوبالزمنحيانوابن،الفيزياءابوادهيثموابنالرياضياتصاحب

...وقيداتسجيلاإؤرخونالحقهالماثروةاللحظة.تالنبلعلمابوالبيطاروابن،الكيمياءعلمابو

وعى!لمنحسناحديثافكنبعدذكرالانسانوانماازطلقما،وليلةليلةالفكتبالذيالمجهولذللثنحن

اهي،سحقماوجودزا.نسحقالتيهذه،الخلودوفكرةرمز.فسند؟دها.منهااروعفيملوناجناحاالخيال

علمولالقد؟الزمنعلىللانتصارمملثلةمحاولةمناكثرفرواب"شهرزادهاواما،رمزودليلتهارمزوشهريارها

راى،السبعةالنسورعمراعطىالزري(عاد)حنىانه!القرونعلى،القرون

وزفسا.وجنماحاريشماالاخيرنسرهأز،ياررعيفيه،الادإيالشعروملحمة،الاولينغلمالاسطورهنحن

ناالافبكرأمةلاالختمعوردابغشالملامحتاكومنوالزهراءالحمراءوقصور،!هاحروفيمثلجمالصلىما

هـ،.المميزالمخلوقاز".الاصيلبسموهولكنف!حس!بالتىالمقدسةوالكلمة،الرهيفالبديعيالذوقتجسد

.ألارضفيالهيةظاهرة4ولكن"تقافتنا-فيبحيوانهو!مناخيرفيانزلتمافلا،اللهانزل

علىخلق"فداج"حيوازيتهلانهتاذن...كانولوالثن،فيالتراتهذاان.نحنمن!كفى...نحن

!"خليفةالارضفيداجعلقدوان"اللهصورةيلهسم،الغربيةالذاتمنالعميقفيعروقنافييعيتى

الاكبرالعالمانطوىوفيكصغيرجرمانكوتحسبروحا،فميهمطبوعةملامحناان.الطريقويخطويقرر

ذلك:منبةالنبعةمنتحدرقدالنتائجمنعدداانذكرتاذاالملامحتلكاتقصىانيازغمولست.مستسرة

بةمطلقةقبليةالانسانكرامةان-:منها

باخرىفرديةالتقاعمنتأتىلاالانسانيةالاخوةوان-منبهنتهمماواسطورة،والماديالروحىتوازن:اولا

العميقلعهالكيانالتماثلمنتنبعولكنها،ترابمنلشزعلىاوالغيبضبابمنانا.اللاحدودفيوغرفتروحانية

انسانيين.كائنينبينانكماعناغريبة)1)نرفانا(.واحدمدىعلىالمادةكثافة

منها3لاعمق.الطينانانياتمنفكرةالمساواةوان-فىرسالاتنااخر،الاسلام!الرقابمناملكتماالمادة

.واخاخبينالرحمصلة،المحبةبالانسانواجدرفىللصلاة.قسطوللناس،قسطمنهلله:.الدين

تبلغانلهلليس،التساميمدىهيالانسانيةوان-منطقانسابفلمب!فتناوفي.الاجبرمنللمعاملةماالميزان

الانفاسذفكدونتنقطع.الالوهة-نصفاوالالوهةمشتالفكروفي.الحديثةالافلاطونيةبجانبارسطو

مانبلفيهاوتحققالانسانيةلكثفانلهاولكنوالامداء،ابنالهيثمضوئيلتمعواحدمن!نىفيعربيابنصوفية

!الانسانفوقعناالوجودوراءمااحجبماابدا.حيانابنوانابيق

رؤاهصغنانحن...الوهمعللمبحورها،عدنجناتحتى.الشهادةعالممحاولاالوجود

...فكانايكونانواردناهمثلهلمننعيمتصيدمنعتناماوالاباريقوالاكوابالعين

اذهاتكونانتسطيعلست.؟التاريخفيكذلكليساو،الارضعلى

انس!انافلتكناستطعتفانحيلةثورة،ايجاباالروحميةكانتماروحيوننحن

يدايتكلفلقد.نقبماالملامحهذهمع،بعداذهبولنما،الكونفيالانسانلوحدةادراكتكثيف،عدمعلى

انميتماانيلاقولالااثرتهاومل.أب!الشعاتضللنيولقدرفاهطريقلاحياموقفا،خلاقةنيةانسلالمادةكانت
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!الطهورالألقو:ميكياننافيهوماواعرف..العربىادثقافيالترأث.

التنبزفيبداتقفاجدئيالنقطةهذهعندهناكنلماالغد،واذافيسيكونكذلك،الامسفيكان،كماوانه

خطو!،،بلمساتقرى،بدأ!.الجديدال:قافيغدنا،لافدهيثرموتناالفكرمنالعربيةالثروةفهذه،الاتيابوابنطرفتم

الها.تروىوماالنجوميلتحطلتراتغريميوما.الثبرى،وخطىكيانافيناستعيش...نحملالتيالانسانية

حاجهيعثونودفد،الهيهبللغيبالرجمودظن..مثليءعميلأ.القدرسربارايت

،ماقبلوهذلكءلىتاجسوهلممان:نبوةمنئفاطاوهـذاعنداليهااسرعانمنبدلاواحدةنقطة!مهلا

!الرجاءمنورجدءالأمانيفيامالي،هـنيالطويل!التاريخيالتراثهذاانهي،الحديثمنالمنعطف

تثونانيجباوستظونادعربيةلعافتنادورةفياليس.بالحيلةيتميزلانهجف.الانجفقد

.مكررةلاألولمتحسلة.العربيبالضيمتصد":اًولاالقشورمنسنةمائةسبع؟شتاءلفصلمكانالحياة

الرهيبالعدماذنانه،عدالماضيالتمردعلوقنمافيوماالذيالزمن.سنةبعدسنهغشيتهقدوالتحجروالرماد

ظفدلهالعبوديهالخصبطوقنافيولا.نحنمنونكرانالزمنيكروهل.اليهيعودانممكنايعدلمتجاوزه

.جديدةتجربهسنعيث!هولظنا.وابدأعاعطاءاستنزفوالتطلعالفاءاياتتسقيانعنالينابيمانقطعت؟رجوعا

النوسةهده.لنتجاوزهلهجديدتمثلفياليهلسنمودطوالقرولئمنذ،موتوصفرةجفاففالبراعم.فميه

وكما.الخحسبالمدىهي،والمستقبلألماضيبين،الجداجةالبيرونيامثإلفينايطلحكانالذيالنسغ.عجاف

تجبربةفيالاغريقثضافة،النهضهعحرفي،الغربعلشكانونشفتيعلىجمدرشدوابنالدينوصلاح،والمعري

كذلك،القانمةالغربيةاحضارةاهذهلتثونجديدةكيازلمية!التركوكانونالمماليككلنون:وبهانون

منلا،التراثضمنثورةفي،الثقافيتراتنانعينىنحملانا!عبئايكونالافيجبنسغلالنسغيعدلماذاو

الماضيلذلكلدبانه.ظهرهوراءمنولاالتراثفوقوقدمعنقبينغلال"تحوليفيمولكن!بلى،فيناكلهالاضى

الفلكغلىاخرىملاعحبفيلهاطلاق،جديدةقيمالىالضاوعبينفيما،تطلعا،ثقة،نووايكونانالامكانوفى

موضوعيلاتطور،الاتىرحوداخلهفيذلتيتطور.الدائزصمالىكتانبامراسمشدودةاعينأملعبهوالثمى

فيتجديد.العميفةوصاهيتهاووالثقاجوهرحيثمنعلتمكبايمنشمىفمنا".تالاعينبئس!،نريدهالاجندل

اخرسيناابن،ولاثانيامتنبيالانريد.كيانهفيلالهفهمناأ"مستقيمصراطعلىسولايمشيمناماهدىوجهه

وليلة.يىلةلالفتوامانس!خةاوالحمراءتحكىبنيهولاالاضىذلكصنزجعلكيفنعرفانللغدرسالتنلان

.ولقدالارضيملأونالارضوفي،مكاتبنارفوفعاىانهميرهقعبثالاالقلبفيشعلة.تعبدنجثةلاوروحااتجاها

،جديدةخلقتجربةفي،نعيدثم"ونمسحصروحامنهمنهدم

انلصرل!قو"لتهي)مةجعلهميكو7منضفرخلقذآول؟اكمالممبراباالأ"لم"عاما?،حيمبد

،-الاقلغلىالمبدعةامتنالرسالةفاءو-لناانأالاخيرةأ""هإهااا""الماأااـ"السياستئوخفاياالصهحافشفي

الغدقيمنضعوانالاولىبعدالاخرىالكلمةنقولان"".%،أ"ا""."ا"""همالاس!اد

اذا،بهماالقوءينلتكوقيبمليالااخرامصىضعناالحقللصمل!بالمالدضمتىباااا!%؟اأاأءلا"8""ا!اصكئ!يرر،عس

!!رلدمنهانث!د!ا،1لج!نتتالغبرردال!علعقاربناما؟؟"؟ا؟""؟ا!!اإااا!،"اه؟"ا،؟ا""الراشغ!دعكمابى

ما.نحيرانصراالغربو(لمتكنية"ونقبس،اشتراكيةءا-

لمعس!تحططولقدمهنح!سبح-لفط!يع،ابعضلىمىتكوحدمه.5.كل.)-دكعروط

ولعد.وووماوطماحكبيردلك!يولا.لىبالىلمكا

.....

نكونلن،ذاكاذ،فاناعاينااقتصرنااذلولكنا.المتفوقة3

المميز.العرإبالاحنلا،فيالمجموعةرقمادحسبح.

وله.يصىالم!بر،المحيرعاى،وتمحم،ر.،..و--6ص

ئر!ومصاعطاءقيمالكوا،إالاخرلحعبلجدمىمن!دذستكوبممسهغإتنا!ك!ينغنغبيلىأ؟.

،عزلةانقطاع،تفرداله،اريدالتمردما،ثورية:ثانياا

فيالايفهمولا،الجموجيعيشنوالثوري،وحشينسك

وانماناهالد-ااذسعةاالوالعربيةورايددتضعامىجمامعهمرنناتعلاش!اراالمئياسل!لذىعتت!االولمجمكايطا!ا-

ألارضحمأمنافلاقةانهل،لتتجاوزهالواقعفض"برالثورة.

نريدأخركذلكفعورمعانلانفصعالالتخاالىفضاتذليعوفشنا!ئادزءربصراحيلبئافي0االسياس!يى

ولانهاأقفها.موتكونانلولاثورةاكاونت.قفمووالثورةعىءلدبا!رالفافو!0354

ايىاب،ميقسعوسبنبيمهلمنعهىل!دفعح!تىيدنجدلهدفيالىفهيمولوقف.ل.ى003الربي

حركيتها""عنتعبرإالمصرنماالم!د!ىقفنرفةتكونجاناالخالدنىفسر،%لحوزعغ!دراللطيارعيي!اا!ىمىب-!تتموراى.
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انه.عقلبىجوانه.ألنجومعل!العزلةيقحموصاروحاألحرية،ن.ددلكوهي.اصفرحمييوندفعلوالتورن

البايكولية.التجربة"شاطىء))منامتدتالتيألعقولتاكلنالاالم.نوريهتثبرنانلمامتنالريدوما.لثوييمنصزء

عقلا!عقلا،المجراتا!بأكناالنسبيةارجععحتىءدبحصرىىشراعبدل!!هالطيو،حردلعونانلريدها

والى،الكرةمنلةزاودلالىالغربثقافةتسددلتودقدبجطح،مالحريةبجفحهـطتصداروضيلانوادا.السبعه

قبل.مناخرىتقافةماعرفتهغزواكانت.صدرللا!!ءعهـهي،البثراصمالتها.هدابعد،الأضدادصراعومن

كانتولكنهمافق!فكراتكنلمانهافيهاالقوةموطنعمىماحلا!تونروهي.معاصرةمقيدهلانت!اصيل

-وانتصاراتورفاهانمماوكانت،للفكرممتازاتطبيعالتنل.نملسشطيعردن..الجناحينعلىوالنز،وعارلبماصها

عنها.التخالطألانس!انبامكانيعدلم،المادةعاىسدحقةصىراع،برعمهاااهما.!يال!!يلمحعفاحتيارالثونان

جميع،بالابعادعبثتانهاالحضهـارةهذهمافيوابرزا،حنيار!ع،تلريخي!احرلىرون.نمزوو!تعونانورر!

التكنيهاستعبدتهااودمرتهاوالزمنالفكرلبعاد.الابعادةزريدالديا!جرامع؟الحر

منهايعشرالحديثالعصرجعلالتكنيةتكامل.والسرعة:.كونأنيجباً)وستعونادجديدهولما!سا

عصراعاشواانللناسس!بقوما.اًلتغيرمندوامةفيبروقىمالعوميةده!ألاحلالىمنانساليه.اساليهطرزا.

نا،العصرهذامثلالتغيرهذاًوبسرعة،بتغيرهدوخهملزوراالساليهالىالتعا!هلعددموان.العربيديمالىهدا

الاعاجيمب!صانعهو.اليومالثوريهوالمهندسمعازفتثونانبهما.بثمافةمايستعنفواناواكثر

فعل.كلحسار.الآلةعاىانكمشتاًلجغرافياوابعادلأنس!ان3فيلا!مجرانالسطيمهالثقاوويها.ليل!ىجن

ملامحكلال!تقت.العالمكلتخصكلمةوكل.انسانيالاتسايعطيهلسىر!هاال-كط"بروميثوس"لار.اساليته

مرةقالكما.انقضت.معاوقتوفيلوجهوج!االانساناربدفانمما،يحملالانسان-لقوحين!فكره.هي"هذه

البحارتحدهالجنونفيهاكانالتيالالامتلك"الكتاباحدبومفيهالألهيالجوهرثانو(لمل.اسملنيتهيدرلثأنله

..بة.جميعاالانسانبنيبينانتنتمارهفتمنعالتلالاو!الادرأكدلكأ!و

الحكمةتظلذلكومعاًلمجنونبقيثارةيلهونيرونكانايامءاىاوالرحمةالطلجناحتمدانتعنيالثقافةوأنسانية

"...بكينفيعرشهماعاىمتربعةتكونان.ددحاصههيكمدللجموعتكونان.إويينا

نجيوالسعاذنالخيرابعادغيرتقدالغربوثقافة!طرقهمع،وثلملامبينالغربانبهياحقالمحراثمع

الدنياترهقالسبيلهذافيقدمتهاالتيالحلول.الناسالناثلوسنل!ع،العالممخبرمع،الحديدنطوىالعامل

حيثتكونان..الطفلمع،العليالشاعرس!مواتلممع

خلق.عنفوان،لالت

لمهـ"،.كه!،!!الكفلر!وا!ا!االثقةلتعيدانسانيةتكونان،بعدلثقافتنانريدونحن

سهـ؟لأ\دلمورز!!!!*!!-3أدم!أ!سأدصسبمبرئإبة.تكادأوايىومالعدمتجابهالغربتفافة.ا،نساليبالفكر

،\ء!؟صى!+ء+--!!!!كالم-بلأر-د!؟9ض-!:ء+ضص،سء؟عا!،!لفثيع!ص!!و-!كأ!يم"-ص..كلهاقلقاتج!لهما،المنهجوضلالالنقصمنشتىاسباب

لح!ص!!ع!تطف!-"!يصعثر:ء-سكا--نهكليرخ!-ع،*!حم!ء-طكضدد!"إسحصكأ!ر،!-!،"يبلغرا"،"للامنتمىا))نسحاالا..طفكصهـغراحتى

وقفاتعدلم.هذاالغربيالعصرميزذاكسحت"المخ"

و!ضكلسء؟كلو!،!!+!!!فى!الى.نزلتلكنهاو.بخبالمصابأويهذيمتصوفعلى

-!؟ءضى!ص!"س-!صخلاءلاخرسبيلتفجيرالىمدعوو!ونحن.الدروب

لأ.بالفكرالثقة)!يد،افكرا

!!أ!!ع")يعى!اناو،الحسحراءعزاًصةفيتولدانفتنالثفنريدولأ

:يمأ؟-----يم-ير-!؟---!؟ض:---كف!!افئالاخذوجودهاشروطمن!التخوممنأش!يارعند.نتكمش

ا%إ!أعا-ىتغنىفانهاخصبمااكثرلتعودتنطاقان،اعطاءوا

أا؟إ-."!،-،-القاسب"الجغرافياعاىما-نتالمغلقةالثقافات.العطاء

ا%أأإ!-،!خس.!.---.هلدولحد

أ،أ-:أ!-"!!--،الانانيالمركزفيالاالاولىالعرليجةالثقافاتكانتوما

إا!أة."-بر-.،*!"لم*3-+!حمادلةمنفخولا،فخوولا!منهالمهحوركلبىءالشلعلى!

!إأ--"،س-س--!ص-حلاس3"كلع-؟لاس!..،الهندمنعليناتطغىروحيةاوالغربفيحناروتشوه

أ%%أ!ا-.ص!بر-!؟.!!!ء!؟.:-!!-لا!.خخو:تظهرةان.ألاربعللرياح،فذالنوال03فذالنوافتحتالو

اأأإإلأ.-ثؤير!?!!.-!--!س!؟--هـنارجلخايدنيفكراو،روحنابالمادةتمحوثقافةلدينا

%إأا%%كا3*-!،!!-ص/!-*خ"النورمنفأكثر)ءاكثر،النوريتدفقومهما/الغيوم
-..ص!.،!!-قي-!لنحونالجدلىبى!الىاقهزةبهماتقفىلولا...نحننحنفسنبقى

!!)1ء-.لا!.كا-ث!ضدتوماسحنللااتدلكا..سنا.ا!ما 31-س3ء..س---س-لى37؟-تء--.ء.بنوريحي-بىولا

كاة.-ء--.سلا!"!!شص؟نطمح،بالعكسولعلنا،.بوذابمنكرالكندىولا،ينيالاكو

ا%!--ءبم.3؟!بم..،دلكارتتغهلاندونالمقبلس!يناابنعنتعبرثقافةالى

أ)أ-؟!ء.صسغسب!!.-،!سس-كألإ-+--!-معرياوتطلغاينشتاينخ!لمنالجديدالخوارزميوتتمثل

أ%ير.!-!س*!دء!ص،!خ!بمط-في؟3*"!؟.لاء!طاعوراعينلهاخر

أ%اأ!-بر-؟لا.!*ب.*---ء7ء3؟!-ظ!-:تكونانيجباوستكورالجديدوثقافتنا

أ"أ؟غ-ءلا!خ.محزعالمناالغربطبعلقد.الحدلثالعالمهذابنت:اخيرا

أ%؟يمنجس3!-في.اليومالعلمهذا؟آلطابعنمحواننستطيعاو.بسيماء

/-أك!ب1!ا!-!!صه!يمومادةله3لشىوهو،الغربابنهووعقلانيتهبألائه
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انضخمة،.ثالجذوعينبتبىنلقد.ههؤلاءالجلىألىيجرهالماامامالخلقيانكمئبىوقد،حيناس!لخنةحيناباردة،حربا

قواعد.ا!مادىلدرخطواتودفنهموحشيين،متمردين!ثارء!لل.ألكبرىالمثلبهد.ننلطقيمهمنممماالجطلي

رصالىبصيرأ.،بحادعاجهلتعاسلحمم،الأني!كطجسوروأدنفدالعقيددمناهماضحىالشكودعل.ن!داونسبيه

لف،يرويالمعرووروالي2الر،ثيعور.!مارادوملاعب3.التفوىمنانجض

...الحثايههدهساروي!.حكايههناهداأمالغربيةالثقافةهذه!ديهاهبى:لاسدلودست

بهتحي!سهبوفي،الفدم!يجموغلثديمزمنفيبينوالحراًعذلكيقررانيحيقومننجالروحفيروحانيه

الفبارلم!احدى.لعيننىدلت،"صطرعابهالثلاتت!جهلمنمايهمني..)تمزيقايمز!هااكسلاعها!يفالموالروحالمادة

ا!رى!نانلهولىالمبورأءمنلهااطاعأدح!فلكدولثنهـر!نتخلىانالوليدهثقالمحتناا.نستطيع.احرسؤالهو

والأنتجسارالنت!هوالسباحالظلامالى،الطبه!ابالىطردتهادلتب،قضيعضهابكل،العريبةالدنيما5هدعن،ؤاحده

اطفلامالخيلوبثت..أحداًلحتحامهاعدىيجراودمالتيتخسراندوناخرطريفا"دتنهجتتمردان1.جديدمن

معتنقةظلتالعملادةالاشهـجارولكن،ورجالأورسطء!ذلكاعتقدارانيما؟البهثير

الارضفيالجذورمتشهـبثة،ادتن!مسضدحنىالأغصانالذيناولئكمعلست،نفسهالوقتفي،انيغلى3

لأويتخطفالمئنىؤومالعزيفالريحفيهاتعزف،ا-لسبخةلعد.اولئكوكثير.الغرركطالمنهجمنفكدكا،يحسبون

اًلقويةالادرعاليأسوصعد.جينالجحاعدىالفببلسهأاختنوليحسبون،الفدريدليحسبونهحتىالغربيالالقاعشاهم.

..أدغزاةيدعلىالانتحارالىيرندونالقبيدةعقلاءكادحتىيخت!ولن،اوصلهالديهذامنابعديصللنالفكران

مجودانفال،الشاب(لمدانكو"فجاهالقبيلةفيوبرز.احسنألفربقيم!ما،ذاكولاهذاولا!اخصبطريقا

صفاقوتنانضيعانا.المشكدهلايحلالارضىءلىالتعثيرالنها؟يه،لمةبال!الغربيالفكرولا،القيماخرول!نهاالقيم

فلنمض.إ،طريقاشقمنبدلاالغابةهيوأدغابةالتفكيركلصة،جديدلطريقامكاندوماوثمة.ماقيلاخرولكنها

كائفالغابةانغر..ةقدماالقبيلة(لمدانكو"وصادو!مامصولاتكمللمالخلقسهـمفونيةان...تقالاخرى

تقفكانتكألافاسالاشجارجدور..يومبعديوءماتتكانف!جديدةعربيةلثقافة،جديدللحنمكمانفيهايزال

احتتتادفيكالعمالقهكانتوالجذوعوالاغصانالطريقعلى

..تمتليء.لاشرهةفمعدةالستنقعاتواما.مريرمريربنتولا،فردجهدليستألثقافةانكل"هذابعدواعلم

ادليه.ثقبتثمبهأطافتثم"دانكو"علىالنقمةوبدأتليفنىحتى،الجهدمناجيدلبعداجيالانها.س!نةاويوم

بينمايوموذات.يسيرأينلايدريالذيالغرالشاباا"ةوالتكوينالخلقثموالتكوينالخلقمنقرونوهي.الجهد

كأنحتىالغابةيلتهموالظلامالجباركالانينالريحكانت.الخإقغبطةفيورماركةوالدهنتىالاعجابيكفيلشىو

ال؟هااجتمعتقدنشموئهل!نذازقضتالتيألا!دليجميعانفسف،نضعلمانووسباةس!بيلاالارادةتكفىوليسى

يهددوأ"ثميعنفونهبدانكوافواواطاالقبيلةشيوختوقف..-باخرالمائدةعاىزالقلمان،لقةالخلالازمةمستوىفي

.بالموتعليهيهجمونثم.امكانومنرصيدمنمالدينا

فاعلا؟تراهماذا،دمويببريقعيناهواشتعلتواص!--اب-جاءالانعصر،مضىاسفا،مضىولقد

قا-"لعا!فوفشفهمدرهفياظافرهاننتمب..وفجاةجهـودنكدسانءايناان.معجزةمنفماتالرسالا

اك!س.اشتعاليشتعلكان.الرؤوسفوقعالياورفعهوابالنهيىء،لاخدزرابمنبأيدنعملان،الارض

بووهتضيءجهـنباتهاكانتالغابةءلىالصمترانوبينما؟البدعقولأ!المبدعلقدوم،فكراوودينااقتصاداالمتكامل

ت!ركهملمالناسوتجمد.الانسلنيالحبمنالشعل"التاريخان.المبدغينالعمالقةقيامبفرورةلاومناني!اجل

دانكوص!يحةسوى

ايضما!لنمش-

وراء"القلب..وتدافعوا،كالسحورينوتدافعوا

المرةهذهكانواولكنهمكثيرونمات!بلى.إشعلا:ح!يثاصدر

دمعة!اوشكوىدونموتون

سهبعنألغلبةاوانفتحت.الاشجارتقشعتوفجأة

هـنبحرفيفرحمهرجانعشبهكان.ابدولاآا!ركوير!لم

دتدانكوان،البهجةنشوةفي،القومينتبهلمو

وهزه.ذلكراىفقطمنهمواحد.وماتالارضءلىخر

القلتبتفجريف!طرموآلوكاحمشيةيزوللذمنفحالقل!لقدالجوحسدفديهواناًصث

القبيلة؟نجتاأالثرماذ"تيهم!الكيررالعربيللشاس

ع!كل.زلتمعالتيتلكهد!دشرللعابرينالسهوبمابقىفيمنهدليلالعيسىسلبمأن

المنسحقدانكوقلبمثلمنكثيرةقلوباقنحتاجانا

)*(القلوبتلكبينقاجياو!لبكيقبلانمجدوأيلإدابدارمنشورات

مصطفىشهحرلعشق

دشق.فىالثقافىالمركزفيالقيتمح!اضرة)*(
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قلسأغالببنم

نفسهوجدالابويةالعلاقاتاًسرمنخرجعندمافهوجمهورنااماحياتهضتبلفيالاديبيلمعانوالمتتظرةالشائعةالامورمناصبح

الاقتماليالمجالفيفالتحرلر،ولا؟فوةلهلاحولالذيالعاجزكالطفلكانبالىذلكبعديتحولثم،خلقهفيكبيراجأ!ابنلقدجيدبعمل

عنوالتعبير،الاستصماريةالسيطرةمنطو،لمةع،ودبسببجدامحدود.وثراءومجدمعروفةغراميةعلاقاتذى،ثرثار،ظريف

تبعيةمجرد-الاحياناغلبفي-كانيالسياسا؟جالفيالذاتمسيرخطتكونتكادانهاحدالىجافنافيعامةالظاهرةهذهومثل

الامورومن.المغامرينالوموليينمنلعمداوالكبيرةالمصالحلاصحاببه!.الصنعةسريتعلموالمممنالقليلونالاعنهالايشذالفنانبنجميع

عنيفةثوريةانطلاقاتفيهتحهـثكانتالذيالوقتفيانهالدلالهذاتؤدالكتابهؤلاءانلنافيقولونالاسظاذيةسمةكثيرونويتخذ

فيالبروتستانتيةكالعقيدة-ةعقبايةتخلقلمشديدبانفعالمتميزة.والحقثنسكتانفعليناالان4اليماوصلواوأما،تقدميادورالعبوا

الفردان1كو.الاثخاصفيالدائبةالحركةخصائصكلكدارروبااقسىيذهبابعهـمماالىالكتابهولاءاذشقاعىفي"نرهبونهؤلاءان

الثقافةولاالكافيبنوالاطمئنانالاستقراريمنجلمالجمهورهلىافيفييعتبروذ،مانماعهماًلاتذاراتهذءمئلقيمدبره"ك!هم7أفىةنقادهي

ناضجةفنيةاعمالالىعئدءالفرارفيوالرفةاًلهقظةاحلاملتتحول.موتانامحاسنبذكرنكتنيان-تعففا-كليسناولذا،الأمواتحكم

شديدااقبالاتلافينجالنكوصالمتميزةاًلدعواتاصبحتولذا،وارريههـ4علاهالقد،بعيدزمنمشذالا؟تباهاثارتقدالمثمكلةهذهومثل

ويؤمنالقوميالدخلمستوىيرفعمجتمماان.النظيرمنقطعوحماساادديولا-امالاإهذهفياشباناانالى.نعود7،كلابى-ملا-حسين

واسصةمجالاتويفتحسعملمتكافئةوفبرصا.الانتاجفيعادلاتوزيعا،.وهذاالجهدمنكاياؤدرالارهذاولط!اثبانعلىاهـلمافىؤصرلماذاً

مرحلهمنالجم!ورهذايضقلالذيءـوطاقاتهعنليعبرالفردامامالكتابةمهنةلنخذانارادمن"ن.رانهوالدكأودرأيفيالجكد

وسائلتغنلالمجتمعهذاملولتحقيق.الئضوجمرحلةالىاًلمراهقة-اتاللفمنىدداًوكذلكواللاب!ئيةواليورانيةوالعبوانجةالسريانجبة

.قصوىاًهميةوالتوجهاًرئشرالكتسبمنالالالىعثراتعلىاًنكبابهدجازب،الاربععنلاإقلالحية

الكبارمرحلةالىيئتقلالطفلكانالمحدودةالصغيرةالمجتمعاتفيالكاتببكتب!انزبمبمكلهبهـهذاوالدكتمر،والقدبمقيالحديثة

مجالفيويراقبهممعهمواحدةعرفةفييعيشفهو.وسهولةبيسر.الكتابةفيجود

الاجتماعي،.النشاطاثعمكاللمختلفممارست0،خلالوفيواللهوالعملانالىيعودكلهذلكان-الأزل،قصدبكنولم-العقاروكال

الحية*هثلةخلالمنمجتمعهقيميمتصانجهدبدونبمتطيعفللىاقرأوها.ان-ريهاماجاءيرفهمواًلماوبعلأ،كتبييقراوالمالجهلةهؤلاء

حجراًتفللاطفالالحديثةمجتمعاتنافياما.امامهوتتصرلىتتحركالتي،والخواالمسؤوليةبعدمالاحساسهوسببهاالم!ثكلةهذهان،اخرونوراًى

اعينعنبعيدايتمالاجتماعيونثاعم*بوينوعملللنومخاصةمثلوجوداخرونواني.يالال!،لاءنيتخلوابانالكتابعلىبحممم

قيميتلقىوموالطفلعلىطويلعهديمضيولذا.مراقبتهوعنالطفل.اصلاالظاهرةهذه

تررمن،والمصرسالابوانيلقيهالبز!االكلماتخلالمنمجتمعةنقصرفعندماواًهـ.غرولكنهصحيحاالاراءهذهبعضكانربما

تعقيدازلادوكلما...الخيشاهم!ااتيوالافلام-قراهاالتيالكنبالليالمجهودنقصوفياًلكلالباخلا!فيسوءمجردانهاعلىالمشكلة

السلوكمشاهدةمجالوقلمعترمماالىالطفلدخولكأخر،الحيااعنك!يرالانختلففاننا،بالمسؤوليةاحساسهعرموبسببيبدله

بااوالكلماتخلالمنوبنفعليتلقىلانمتكيفاواصبح،الاجتماعيبالانتساجيختصنجبماهامينعاملينهنالكاناذ،السجونوعاظ

اثنلقي.ئ!نالىيلاصماميةالف!لايصلايستمملاخرشكل:*دبي

عندنا؟والظخقيفالنشروسائلروركانفماذاالمتلقيالجمهور:اولا

يومه!رحلةفيالمتلقيالجمهورلنرافق.الجمهوربهذاالكلالبعلاقة:والثاني

الرئيسيةالقاهرةشوارعتحتشداررماءفيالسينمامواعيدقبللواقعتقييموهذا،مراهقجمهوراًنهالجمهورلهذاالمميزالطابعان

عمليةفيهاالمروريصبح-توالرجالالنساءءنايلافبعشراتكميقةوسياسيةواصماعيةاقتصاديةظروفاان.بصراحةمواجهتهملينا

والضيايم،والمعانل!*جهادمنلوامةفييومهبمأمضواقدكالوا.مرهقةمنيلاثمريةبهوامني-الجمهورفهذا.ذلكالىادتقدالجلور

والركاباممساريمعتشاجرواالمزدحم*توبيسكسلقواثمطريقهفيهواو-خرجفد-القارئة*كلبيةكلونوالتيالمدئسكان

الفتي!ويعسونالم!رعةالعربا!يتخطونالشوارعفيواندفعواتتمثلكانتوانيالعالممعاًلوفادتمئعهالتيالع!رقاتفن-ذلكالى

الطويلةالصفولىفيمكلألاوجدواثم.ذلكبسببكشاجرواوربماتقاليدعليهاتسيطرالتيالبسيطةالمفتوحةالصغيرةالمجتمعاتفي

حولهمنالمتزبمينىالممينماقاهة!مالتذكر.وفينوافذامامالمثتظرةوالتحررالسلوكحريلأمنقدرامنحهقدمجتمعالى،طويللاقرون

عدا،.الشر!فعمريظنرالشاشةعلى.فقطوالفلمهوويعيش.الحركةسبلجميعوجههفيسدنفسهالوقتوفي،التقاليدمن

حياة:كهمومههمومايحملانسان..سرحانشكرياوحافظالحببمانطلقالوسطىالقرونمحتمعمنخرجعذدما*وروبي*ئسان؟ن

قصركوبريءلىويسير..للق..ماثىءمنبحث...معئىبلاالجديدة،القاراتويستكشف،المتخالمةكبللىانيستممركلاعصار

الىاولفردوساحديقةالىوينعطف،سحريةمقاهامماو،النيلمجالفيساطةانتصاراتويحققكحروبويشئ*موورويكعي

ممرسيه:كتباكحمل،الجمالركعةبفتا،ياخقيوهنهالحيوائاتحديقة.التطعيقمجيالوكلكملوم
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تساوبم!مجوهراتتهديهالمكافحةالرائمةسوسو...عديحصيهااًلمذاجةشديدةبريئةفناة..شاديةاوالعريزعبدلينىالىحمامةفاتن

جمعيةويقيمونحولهإلتفونوالفلاحونالممدة...الجنيهاتملايينحديقةاقفاصوامام،فتستجيبالشابيعاكسها...الروحخفيفة

تعاونية.بينالحبينشااخر.مكاناياوالشايجونةفياوالحيوانات

القصةمستوىانقضيرةمدةمنذالروايةهذ.كاتبصرحوقد..الحبهذاعنتعيراغانعدهالنطلةاوالمبطليغني..طاهرينقلبين

اًنهالواًضحومن،وامربكااوربافيالقصةمستوىإنجودالعريبةمحاطةفخمةقنلاتقييعش!ونواصدقاؤهماوالبطلةالمبطل:الجييع

هو.*قياتيارو!ص!عني.خيركللهمويودوبئيحبونهموباناسبالحدائق

ابوهإففكانالذيالامرابنةتزوجالذيالث-ابفةوهناكغيرتفاهمسوءإحدتاوابلهاسطوركبماباوالعاذلونوئيزرخل

!اًبقاًورباالىينعبا!رياً!يوحكأ!ز..!مرء!لىبوا!ا..البطلةوجهشحوبويزداد،بلنواحعقموتهالبطلفيرفعمقصود

.الشرقمنالقادما!سمرالوحشوتضاجعاتعانقالحسناواتاجملالشاشةوتمتليءوتتربالمشكلاتتتلانشالعقدحلالولقدرة

السكئىفي.تلخصالحياةفيا!هـافهماناثبانإقئعهكذا.حارةبقبلة

للفتاةيصبمانوفيوروحاجسداالمرأةامتلاكوفي،رائعةفيلافيمجردتصبحانحدالىالمتنرجيعانيهاالتيالمشكلةتيسطوهكذا

والسيلي.-الطلبحسب-لور/نصوفياوبارلوبريجبتقوامرختوسماجةالماديةوش!تهوضيقهمعاناتهتصبح،تفاءمسوء

دشطةجرىتهـجرد،تءاوجهداًيالى!صإج!ميسورص.والخروجشيءباياقناعهالسهلمناًبلهابعنادمجردهيالجيران

بيدءاببرىقد!4لمشكأنهاإرددمعينة!اتاوالا!ان-شد،!ابنطلونايلبسان:الامورايسرمنيصبحفيهايعيشالتيالدوامةمن

هائلة،وفةوهـفلات44لسمرملساجسراولكونوان،اليمنىامامهتسيراليللفتاةويقولمغيتةبطريقةشعرهوشرحضيقا

.تنامانقبللبنوكوبصباحاالفاكهةالفتاةتتناولوان.سرحانشهـرجميقالهاكالتيكلمات

/!لىيويو26والنلي3وةمرباشالجبمانلثارعناجةوهـلىالننئرووسائلالسينماكيفتهمقداخرينالمتفرجيواجهالخادجوافي

وتبعداًلسعادةلهمتحققالهنيالوصفاتجميعاستمماواممنالمئاتاسرالخدعةفيووقعوه،الواقعفهمفيذكاءكلصهمواًستلنتالاخرى

ضجة!لى!طغيوءماكاتهـلمنر،ئمهمو"صرا!هماةرروؤدا!لمق!همالفافبمجرديحلونهاولكنهمنفسماهمومهملهمابطال:السينمائية

.الشارع0.خارجبةوحذلقة

ليستأ!دالىلهانساناصلمقتقدالفنهـيهابماالثبروسائلان(لياداًةهذع):ضالتهعلىيعثرالكتباكوامبينالشارعوفي

اليهيدفعالمقهىوفي..(فاجرةمذكرات)(القاتلالقس)

:كتاباعلان

.لم.بةشلقفافما!اراووارفالمرشحالتب..التناسديةالعلاقاتفيأتامةاالعراحة)

قلب.نجلبوكيفمحنوباتكونوكيفتدفيكيف...الدولةلجائزة

574،2!افون267ا6مى.بسالور-العلىبنإطتدالتناسليةوالحاسة..وطباعهاوااًخلاقهاميولهاوتعرفاببكالمرأة

لزص!لرضالصاـلدصيزءا!عاللغهشاصم!اـر!رهصلمج!يرشضجمهمشدالشهوةو!هب!المسلوشهر..ديلالزفاف.والمراًةالرجل
مضءاممط-مفيصلهث-ح!ءطغةالدكطمبزتهـلضح!لف!زلفصض!الهرعض.همماراةاستعرفويهفالومسرإوعلىالاولىالقنلة...الجنسين

ما...الاربعينفيكنتلوخىشبابكترجعكيف.نظرةاولمن

اللىءثلم!!كلزيخ!/-!ألدم!هـ!لرفاللزسفالتبفهذاوبالاختصارالرجلفيالمرأةتحبهااتيالصفاتهي
?ا-كاوجسداروحاالمراًةنمتلكس!نرةوالص!اًلتناسليةالطرداعظميرفي

!رقضهـد!قتالرييه--*صنصترروحص1ص(.والعزابالمتزوصدهموهو

الىارربجصيو!ولالزواجمن.وحرتالسبيلوجههافيسدتالتيالفتاةواما

-.".".ممجلةاو"ساعةاخر"مجلةتشتريانالاعليهافماوالاصدقاءوالمتع

-ا-مهي!!ا،5لم!573هـع3!سصاممميمصسخمر...بب.)اور!تلكلالسحريةالحلولضنالك"الجيل)

،ارشاقتيسرانتقول.سم..9اردافم..س.6صعرم..س.2

6551اضعوا،يومكلمراتعشرانفيتوىالىقمميارفعكلمباحاش

03!"!ده*أ،*هعه"!ه"*د*!كا"ا!همبينهوكمايومكلمرةعشرينويسرةيمنةو(ميلقفايعلىعصا

2اثصحالرفئالأ/رنرركأءممظ؟لورينصوفيافتنةلكيكونانسيدتيياتريدينهل...بالصورة

اليسرىبيمكاليمنىوقسك،اليمنىبيم!الايسرقدمكطرفالمسي

1001أ..بنتإة:اميصرختولدتعندما:تقولصباح...يومكلمرةئلاثين

أتشبررشد*كوبولثربصباحكلالفاكهةلتنا!لييعودجماليولكن!كمانووحشة
13ا!رلهاذرعماص(.النومقبللبن

؟!؟أ""؟ح"ك!!ها*؟"متصي:صسانا)معروفكاتبيقولعنعماالمراهقئمنفيتولداحلامواية

أأبملإت.ءه!س-*.بزواور!)د-"رصر.ا."!فاستطيعلااننيلهضلتالدكورالىئعبت...التوماستطيعلا

..؟ى.لهونجفيسمكااكلتاننيدثنورياذلكسببكانربما...النوم

!ارلماافىطامريكافيالمطعمخالعةواعطينظ،الهئدفيشاياوشربت،كونع

ءسلبازء"المدارفالدكتورواعطاني.ال!نغوفيجبناواكلتبقشيشدرلاراتعثرة

...--.-3.++..+.....ملهاقلت...النوممنص!تنياهيولكنفنمت...منومةاقراصا

(0..فايرلمةنجيشماوحي!كلمولكن...النوممن.تصحينيلا

ا!حسنن.الكرالاقطايشتسوسو.ويصمعدمفقر"حالن سلا--حسمبي.اسبوعيهمجلا!فيهـسمسلسلهوقصص

اجتماعيامصلحا،كبرامفكرا،ممتازاكرةلاعب،مصارعةبطليصيح

اقياعباتطيمحجميعلااتي!فاءاتهملىالجنيهاتمن*لوبعشراتتأتيه.شعبياوب!
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ان؟هـخرفندرفيخادماوبالجامعةطالباوالسالسةالدرجةمشاكلهمنالهربفيهايتمثلسلوكيةنماظوا،واقعهمنسشمت

حسابعلىستكونالحكايةهذهمثلتثبرهاالتياًلايحاءاتبةاليقظةلاحلالمويلاستسلامالحقيقية

مرضيةيخرهلاقةاجميستنمواذ،وصديقانهمبزوجاتهمالعشراتعلاقاتعلىمتحاملاكانربماانهمرةاحسانه*صمقاءاحدحمفف

استررلييمزفيهتصبحالذيالوقتفيالواقعيشكلهافيدامتمااقبلاتلافيانياًلمحببةوالافلامالوالعالتوزيعقا!اررا*

ينفعلوااويعبعموالانالمشراتهؤلاءنحرماننااخرىوبكلمة.ممكنة،فقرر.للحكماساسايكونانيكنيلاوشاهدءقراً.ماوان،مه!ما

لهنهدتخطيكلفهمهمخلالمنذا.نيميحققواولانظروف!ممستوىفي.الافلامهذءبعضيشامدوانالرواياتمذهمنعمدايقرأان،لذا

من*تفنقهايعكنلاوبامانيسخيفةباحلاممعلقينونجعلهمالظروفلشىيدةليستانهااذ،يتصوركانمماسوءااشدانهاحمنشفولكنه

فيه.ليستعليهاخرىقيمةباسقاظالواقعابدالاواليقظةاحلامخلاللافيتشترككلهاولكنهاالفنيوالبئاءالتكنيكحيثمنالرداءة

كنرقصرالىيحتاجراقيةفنيةمتعةالىالوصولان:الثانيللموقفالحلذلكباستمراريختارالمخرجاوفالمؤلف.معقوليتها

واناموروتلك.والتقافةوالاستعدادوالينفسياًلمادفيالاستقرارمنتروجكيفيستغربوهو.اًستحالهواكراضحاكأاشديكوناللي

وعناءمهواصللجهدتحتاجانهاالالتحقصقهاجاهديننسعىكناويوسفمحفوظنجيباعمالتوزيعيقلبينماالتافهة*عمالهذءمثل

تطورانارادتالثيالبلدانجميعفيحثكمانحققهاحتىطويل.؟مع!ادريس

لافرادها.الرخاءوتحققنفسها:امريناعتبارنافينأخذانيجبالسؤالهذاعلىللاجابة

صعبةظروفمايواجهالمجمهوراًننقولتقدمءاتلخيصاردناواذا،المتعبةالاعصابعنتربخبهمجردالهعلىالفنالىينظر:الاول

النفوجثمومناًبنفسيالاستقرارعلىتساعدهلاقاشبةومعاناةكهذاانساناان.همومهنسيانالقلقالمأزمالضجرالانسانإومحاوله

خلق-غالبضكأاو-والنشراًلفندودكانولقد.انرهيواالعاطقكااحداها،يطادلااصبحموؤفمنللخروجميكانزماتعدةالىيلجا

فيمتمثلةومعانانر"!انفعالاتهمقسوةمنالافرادفيهايتخلصمنافذلهـ-اويضعومراعهواقعةرموزإحملهايقظةاحلامفياًلاستفرار

ومثمكلاقهم.بعا!مصلةلهماليسومضكلاتالمعاوخلمق،اليقظة.احلامحلماناذ،لمشكلاتهمالاطفاليضعهااك!كالحلولساذجةحلولا

الىوالئفاداًلواقعفهمعلىقدرتهـمبالفاءالافرادعنديتمذلكوانكانولذا.الطفولةمرحلةالىالنكوصالثكالمنشكلهواليقظة

القيمابدالهخ!لالمناًوعليهاًليقظةاحلاماسقاطخلالمنحقيقته4اًف...واقعهمنربالىهااحلام.بمتلالذيهوالفنمنيطلبهما

عليه.مفروضةخارجيةبقيمالحقيقيةانئربام0.اهراةاصطادهل؟المساءهؤااصضعماذا،نفس!هيسال

الحقيقيةالمشكلةمناًلهربانهذاالىنضيفانوبعنناان؟ثلمااشا!!امروابةاقرااو...الرديءالبراندبم!منزجاجة

الاحسسلآ،فاستع!الل!تقايدنافيراسخا،ربواالنكوصبوسانلباسقاطهسايقومفللىا،ومثلهااببقظةباحلامتمسكهيؤكدواقعهعناء

وتستعملأئعةشتزالماالاساليبمنذلكوغببر،الزاروحطقاتثراءمناليهتفتقربماليغنيهاالحقيقيعالمهنولفالقيالعلاقاتعلى

هـنالانسعانيعجزالتعقبشد!ىابثيرهاالتيالانفعالاتمنللتخلصحلى-مفيبهس،لهمخهلمطادائط.،صبجالح!بقيالعالمان.وحيوية

.بوضوجفهمهاوبسهولهحله.اليقظة

القيملاستولوهل؟الصورةبهذهلهالمسسأحلتهلولكنيرثبرانوماذا؟يقدمانهالمذيفماادريىو/إولفمحفوظنجيباما

معاناتهمنيخلمهاًناستطاعالخارجمنعليهمفروضةبقيمالحقيقيةصغارموظفيناوحاناتفيمتسكعينمجردهمابطالهماان؟داخلهفي

النفسي؟عنالرضىويكسبهخاناًوالمدوزقاداوشبراحواريفياًلحياةدوامةتطحنهمطلبةاو

،البحثالجمهورمنالنظرمنقطعاقبالاتلاقيانظاهرتيناخذنالوالحلملزفيا؟تشافهمخلالمنيتمردوناخرونهماو...اًلخليلي

واغانيلقلبك(ساعة)تمثيلياتوهما:الصحيجهوالعكسانلنالتبيئالىقراءهمايشدوناخرىبكلمةاًنهماي.01تخطيهومحاولتهم

شديدحولالعادةفي(لقلبكساعة)تمثيلياتردور.الحزينةالحب.الواقعهذافهمعلىقدرةواشدذكاءاكريجعلونهمالواقع

عشرةاريداننيمثلافيقولالجزارالىم!ك!ين!ب،والعبطالبلهاًلطريقانعلىويدلهمبالوعيقراءهيطالبالفنهذامثلان

اضعاهـرطلعشرةالعظمرطلسعريكونانشرظعلىعظمارطالانالمعقولمن!ل.والصراعوالوعيالمعاناةخلكلمنهياعلىالى

فيلاابتلعاوالاكبرالهرمبنىانهيدكليورماررجلحولاو.،اللحماحلامخلالمنتندفعارتيحسشينشخصية-مثلا-القراءيتقمص

ثمنصاخقرشالكمسارييممنهإطلباناو،يصدقهواخربحاله؟الانتحارالىاليقظة

الباقي.الكمساريلهيردعندماويستغربجنيهافيعطيهالتذكرةمصربينمقارنةنعقدانفعليناواضحةالمقارنةتصبجوحتى

بلاهته.واوكدالعبيطالرجلمنتهزاًذكيةشخصيةدائماوهنالكبهقامتماوبينواقعهمنمستمدةغرراحلام!متهالئيحسنين

اللياًنامش،لا":مضصلينونحيببكاءمجردفهيالاكانيواما.القاهرةفيالهيلتونفندىافنتاععندالصحفاحدى

وعيونيالحراًنهدموعي"الزمانعليجارواناشكيالليولاابكيالمعروفةالامريكيةالممثلةالافتتاحلحفلةالمدعواتاحدىكانت

ببكي""زمانليانيترجمنيياالحرمانعلىتصبرنييا"السهرفةالمضحكةالحكايةهذءبترديدالمذكورةالصحيفةوقامت.راسلجين

بممعلكاشكي""فاكرمشىالجرجوصاحبجرحيعلىليهخدماحدغرامفيقعت2*مريكيةالممثلةان:يلاولىصفحلالهافي

...الخ..."العينللجرسونفالت*مريكيةاومثلةانتقولعناوينهاوكان!.الفنملى

المستمع؟لغرورمداعبةمجردهي(لقلبكسالحة)،تمثيلياتان،تنهدتثم،ابتسمتثم،آكلاناريدلهقالتأم،الخرصباح

الجنونمنكلريبشيءهوالاشياءمنالمضحكانلهنؤكدفعنمعا...وتنهدتابتسمتثم،الغد"ءبصدلهاقهوةيحضرانمنهطبتلم

الطريقنفتحانناكما،-سامماعلىانهلهنؤكدبذلكفانناالمطبقالصحيفةوزادت...بالصريبوحانورفضوابتسمشيئالهايمرفىثم

همهبنصرلىالذجمي!التمثيليةفيالذكيالانسان!شخصيةلتقمعيامامهشيءلاانلئركدرثةليابفيوهماًلجرسؤنواملابصورةنشرىبان

بالفعل.ابلههوالابلهالرجلاناقناعناالى.بة0مستحيل

مناذؤانفينبالنفس!ثقةاطمئنانفياستمعايستغرفىوهكذامنممكنعمر!برثجعلالتيالعواملجميعاًلصحيفةخعتلقد

ويدفعبجنيهالعظمرطليشترممطالذي*بلهذلكليسانهالواضحفيخادممجردليسفهو.الجرسونهذاشخصيةيتقمصونالناس

النق!دعلىقعرةكلنستلببذلكاننا.فقطصاغقرشلكمساري.و*مهات*باكمعظمواماابالهولكنفئدلى

اًلمست!ميناقبالانكما.راقيةفكاهةكلجوهردائماتكونالتيالذاتيفما،الجميععتناولفيهياخرىممثلةايةانهذاممئىا!

ورغبةبالتفاهةشعورعلىيملالتمثيلياتهذءلمثلالاستماععلىصوفيايمئعالذيفماالفئددخادمغرامفيتقعراسلدامتجين

بصراحة.النفسمواجهةمنالهربفيحقيقيةفيموظفغرامفيتقعانوليامزاستواوبرجمانانجريداو-،لورين
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اتصةبهرتكتسبلملانهاالجمهوراقبالعنبعيس!زالتماولكنهاابدعالتي(بابت)بشخصيةالتمثيلياتهذ.قارناواذا

.باطمئنانالجمهوريشتريهاالتيالرائجةالسلعة.الضاحكالفنمننوفيبينالفارىلنالتنينفيتصويرهالوييسنكلر

مرحلةمنينتقلانأكما،يروجص!يتغهرانعليهاًخرىوبكلمةفيكاملةلطبقةالشانعةالصورةولكنهابلهشخصاليسيفبابت

اًلذياررلمعةالانسانمرحلةاًلىقيمهمنبوحييتصرلىالذياًلانسانيحتاجالمضحكةالشخصيةبمظهراظهارهكانولذاً،إلامريكيالمجتمع

.الرواج.الىيسعىللادراكالعاديالمستوىمنبويمهيرتفعاًنالعاديالقارىءمن

امرينيحققانفمليهمصئعاينشيءانماشخصىيحاولعئرمامعنيرتفعاًنعلىيساعدءوبهذانفسهيتخطىانويالتاني،والثقافة

السلعههذهباناواثقايكونانالاول.يستمرانلمصنعهارادان.مجتمعهبهايغرقهالتيوالتفاهاتوالاكاذيبالقيم

البأئعاناذثانويا1مرالسلعهلهذهالجههوروحاجة،تباعانيمكندستويسفكي،عندفهوعليهلنااعتراضفلاذاتهحدفيالمحزناما

عندالوهميةالاحتياجاتالافخلقلهاحصرلابوسائليستطيعالماهرالىالنظرةنفاذيمثلغرهموكشرينميللروارثروستندالوشكسبير

الاحتياجاتهذهخاقعلىقدرتهمنواثقايكونانوالثاني.الجمهورسببولاداعبلافهواغانيناترددءالذيالحزنهذااما.الحياةاعمافى

.الجمهورعندلهاهملافتاةعنيبحثمنافمن،الواقعمنلهاكماسنديوجدولا

بسرهـصةيبلىلاانهفياررلعهعن،هنا،يختلفالاديباًنوكيف(الوردبحباًلوردفبمالليالشوكقدعلى)تعذبهانالا

منيبدااًنبا-تطاعتهوهكذا؟يرجلمماذاالمخازنفييتكدسولامنيديهاتحتيقعماكلدموعهاتذيباقيالفتاةهذهتصوريمكنئا

اكمحدبل.بعضمعالتجربةويعجدجديدالنساءمنالالافعشراتيصادلىالذيالقا!رةلابنيمكنوهل؟مناديل

في،اإنجشرواخذ،)ب(مجلةفياشتغلالادببهذاانلنفرضانهلمجردالليابىوسمرالاننمعغالفييغرفىانالشارعفيمركلما

هـنالوسطىالطبقة)او،(هيمنجويقصصفيالموت)عنمقالاتواقعادهااررنياواقامةالنكاءاللطمفييأخذمناومن؟فتاةبمبنيرأى

دئييانو.لهيجد.اوضوءاتاءـذهشا!للوما(ؤلموبريؤلقاتخلال؟بجوارهتسكنلممافاةلان

ولاالادلمب!ذا؟"ببمااعجاباةرساايتصلفلمياومهالتحريرسيجهلمهالسوياتمععئدإءوالذآارونةامنضنيلقدرايان

المزاعيشصبهوبما4المصادووبطربق.مراهقةمنتلفونيةمكالمةصة!ةما،اذا.السيررمهرجم!بكاءعني!خرقلاالعويلهذاان،بشعر

عنوانن!تاو،"انسفلمدجينتهواياحولمهلملاالادربذا5يقدمطلبهاعلىالمسعتمعاصرارنفسروبماذا،الاغانيهذهرواجسببهو

اك*م!ا،كلنمحم:،ردءازلءدةزكاعلووجاة(!اثهرةاالىاًلطريق)؟لهاالاصغاءفيومواظبته

....محلىاليمواحتجاج،لداتهالمتعبالانسانرثاءهووواالحزنان

،-55اًله!سهحهع)كاالضكنمة-لانثراءسمنخالووافى،تتحققلااحلام:ايىدفعالذيادزق

علىتمردباكانيواله،تمامااسمبنقد4ومعايئتفهمهعلىفدرته

لى!م.س،ول!لم!!!ا!ا!لر!.اًبلهانساناًلىوتحويلهتسطيحهعملية

احساساسيزدالمعدةمهخليءبأنهالجائعايهاماناخرىوبكلمة

!!؟!"ثل!ررز32،،ص.ررلا!السربرساورليجمئاير!!دائموهو.تانداف!ص"انحاودامهماالرضىبعدمعميقا

-+دسء!-*!ش!و!سااأ-!ضوصص3."-إ!4إ!-ط.أ-نم!/!اي!ؤ.مممالىمم!صكأشفمجمبيه!كأكاهممسماعاي-حزنهءنالتعيبرفيالسادجةا!وسائلهدءعقيبحت

+-لا-3-/!ا--.--ءدحمورحو-!اك!ثفكزف-!صثابحتاجولاالفهـمفيجهدايإبملفهلاذلكلان-اداؤ!ةالحباًنماني

0الذاتواستكشافالذكاءمنقدرايالى

-شص؟!!في،برءكا-في*صكا+لأ!كاح!قي؟في1-***

س."س.!سعش+-ة؟الجمهورهدابمثلالاديبيلتقيكيف

.-!ءمنمحدوادةفئةتتجاوزلاوعلاقاتهالكتابةفيالاديبيبدا

-؟-يرصأ!!--ط"لهيفصكبيراجهداالسووفيانتاجهظهوريسبقولذا،الجادينالاصدقاء

كايم--ش-"!ص-"فييم-ب"-خء؟!م!ير!ك!عسالمحدودةالدائرة.نلكعلىالانتاجهذاعرضثم،والقراءةالتحضرفي

.م"أ."-مح!"معاودةالىيدفعهمماا!حكمفيالاصدقاءهولاءويقسو.هـقاءالاصمن

الأاخ(ل!..،جودةاكثرعملاليقدمعنهالتخلىالىربمااوالعملهداتابة3

أأ"أ03-ء!ولبنالت-3اوالنقادببعصالاتصالفيينجحعسعرةمحاولاتوبعد

إ؟إ%"؟د*فيتأئيرذاتمحدودةفئةبينصدىليجدعملهفينشرالصحففي

أ"ى7؟!هنا،الى.جادوالهبخريبشرشابانهعنهويعرف،الادبيةالمحياة

أ،:،أ!،ء!!سلم3،-لاخ!-*-.؟ فهـالعلاقاتطريقانالاالكنرالحقيقيالجمهورعنبعيدازالما

اإ!؟!:01.*ح؟رأسءلىيصبححكأقصببرةخطواتيخطوانالاعليهوماامامهانفتح

أأإ--ه..+؟!.لأ!.اجمهورابينليسولكنرائجااسمهاصبجلقد.اك!هرةسلم

-؟اء-ء-!"!؟-غ"تون؟يخز؟الؤمىباشاسايمانشارعفيبمطعمفيكرنيالمرحلةهذهفيوالاديب

ا"-"؟!..!!!بر؟"-في:7""ص-+!ءق!+-6،ممالمطوكان.قدمتمااولطعاميميهاتئاولكنتالقاهرةفي

أأ".ر-؟.*..3!!إ-يطورى""هـطادواتكانتكما،جدارخيصةممتازا.وباثمانطعامايقدم،انئالد

إفيإ(.كا-+.!3!ر!س.غتتخذنجبهالخدمةوكانت.وجبةكلبعدالمغليبالماءتغسلالطعام

"،؟-!!ا-لا+!!يى!!2،!سص!-.!+.---كانواالاولملىالسنةفيالزبالنولكن.(حقعلىدائماالزبون)شعار

،أ"لأدع!جي!!+".--دء-..كا!!!خلا*.!اوقاتمنوقتفيبالزبائنيغصالمطعماصبحمضيالزمنومع.قلة

إأإس03ت؟برس،س1-لأء*؟+نر3!سد؟"ولكن،اءلمانوارتفعت،اًلخسةساءت.فيهشيءكلوتمرالنهاد

"ءخ.:؟؟لا3!نبئ.بالزبائنيغصيزالماالمطعم

11.لما-.كيسد.ء7؟لاء-خدئيالمرحلةفيهواذ*ديبعننفسهالثيءنقولاننستطيعاننا

عاخ-الح!الك!9!ع"!إلهاللب!تةص-ع،مجتهدةذاتيةقدرةمجرد-محهدءاولفيالمطعمكهذا-يكلنالاولى
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معىظنجيبعدهالاقبالهفاناتوزيعارقامعنالن!بغض

صيالعرباثرياءيقبلكمااو،الجديدة(المود.)علىالاقياليماثلألاديبوضعية

النق!ادان.هذاوسبب.تنوقهايستطيعونلالبيكالولوحةشراء

محفوظنجيبالى-بالننبالشعورمنبشيء-التفتواعن!ما-9المسفحةع!ىاال!نشورتتمة-

ذلكو*،ممتازاكاتيااعتبار.علىواككيدكتبهتحليلفيواخذوا

فيمحفوظنجيباراءعنيحدثوننااخنواالذينالصحفيينصغار

ثم،!انمهساعاتقضاءكيفيةوعن،السينماممثلاتوفيالمراةمعلنةالاعمارمختلفمننساءمنتليفونيةمكالماتوتصله،الجديد

شيناباناًلجمهوراحسللشاشةتنتقلرواياتهذلكبعداخذتبعدالسوكيالطريقعلىدلهنوانه،حياتهنانقذاتبالكاهذاان

المعرر!فمن.محفوظنجيبيقرأوالمانحقهمفيويميبينقصقم،هواياتهعنالمراهقينعشراتويسأله.الضياحمنكعرا.عانينان

نفوسهم.فيجداعالراىلهمالجمهورهداافرادان.المشورةمنهلمجونواضون

"نيالامريكيةبالجامعةطالباكنتعنسا،سنيناربعمنذاذكرقليلومع.وهلصعودللشهرةميسوراسبيلايكنشفوهكذا

ارائهمحولالشربماهبةعلىكانواالذينالطلبةبينباستفتاءقمتاليهيدليانبعدالسينمافيفصصهتظهرالاجتماعيانجهدمن

حقاسمشة*جاباتوكانت.المحبيةوهواياتهموالادبالموسيقىفي،الالوارفيالممثلاتتحوشانوبعدالنصائحببمضوا!رجالمنتج

التشنيع.لمجردمدسوسةكأنها.جمهودهايراهاانتودكماتبدوحتى

عليهولالت.عنهبحثاكتنتوفد-فوكنرتحبانهاطالبةقالتواخلاصهجديتهمنبسهولةينزعهانقادرالجديدالوضعان

هوايتها.القدوسعبدواحساناًليوتس.ت.و-مرتفعاتقديرا.تهريجمجردالىالسابقفييتبناهاكانالتيالقيمجميعوتتحول

الموسيقىفي.بالفعلممتازةمجموعةتملكوهيالبرإريةالطوابعجمعنقولانيكفيلاالهفيقولجمهورءعلىوبثينهالسياسةفيسيتحمث

وفريدحاف!لمالحلبعبدصوتوتحب،(موت)بيتهوفنتحبممينةوسياسيةاقتصاديةلظروفتخضعالامريكيةالانتخاباتان

.-أعليهالهجوملهذاسبباتدريلا-الاطرشاو،كظلهنكسموناتتبعساحرةفتاةاعتبارنافينأخذانعليناولكن

محاوبينفعلاتحبمابينجمعتقدالطالبةهذهانالمواضحمندافيد.كامبمحادثاتفيوخروشوفايزنهاورنوجتيدورعنيكنب

يفار2عناجابتهاكانتولهذا،يحبانإلمثقفبالانسانجديرانهتعتقدوعلاقاتهمالفنانينمباذلعنالتحمثمعناهالفنءناًلحديت!بصنح

ول917ممانه-مودةاصبحقدانذاكر"نولم-محفوظجيبفيقابلالهويقول.اًلشخصيةمجاذبيتيومقداروهواياتهمالغرامية

منجزءاقراتانبعدلهثيءابم!قراءةعنامتنعتوانها،سوقيالثمهنةوملابسهاوجههاتقاطيعوحساسيةرقتهافيصفتوتوالممثلة

عنيكتبالاخرهوفوكنرانلهاقلتولما."المدفىزقافى"دوايته،الرخيصةالتجميلوسائلعنواضرابها،ذاتهالوفتفيوالبسيطة

حاجةفوكزد.ا،لا،لا"ةبحماساًجابتسوقيةشخصياتالفنونكلمناًعظمهوالناسمعاملةفنانذتيجةالىيصلثم

."ثانية.مجتمسه

هل؟نبدااينمن:وهيالرئيسيةالممساولالىنعودوالان**

انتاجهم؟مستوىتحسينعلىونقسرهموالفنانبنالادباءبرقابنسمسكالاديبةمفرغةحلقةيكو!ناوجزناهاًلذكيالوضعانبداربما

اننازعمعلى-ينشرمابحقيقةوننصر.الجمهورالىنتجهامفتصأكداليهميقدممايننهمونوالقراء،قرائهعنداليقظةباحلاميتكيف

اهميةلهاخرعاملانغفلانناهناالواضحمن؟بيسرذلكمستطيعوننفسهافتفرفرتعودوالتيشرحناهالتياالسلوكيةالانماظهذهبذلك

التوجيهفيملحوظاازديادااثرهاازداداتيالمولةوهو!وىانفيالجادالقراءجمهورلوراًلغاءيمنبمكلهوهذا.الادباءعلى

والفني.الاقتصادكبمفيالظيرفيالجادالكاتبقوروفي،الكاتبانتابمبملىينعكس

والجمهورالفنانون:عناعرثلأثةتكونهموقفامامهنانحن،اًذا.جمهوره

يتولرهلوتساءلتا-الفنانين-الاولالعاملاخذنافلو.والدولهالجمهورفلا،الرواجيستطيعانلاا+شنانذلكوسبب

الشائع؟الانتاجمكانياخذانيستطيعاللكيالجادالجيدالانتاجلدينايمضيانبمستطيعالجادالكاتبولاكببراعددايكو!نالجادالقاركه

جزءايسدماالعالميالتراثمنلظانبساطة.بكلنقولاناشطعنا.وجائعامجهولاويظليريدماقولفي

عشراتفانهذاجانبوالى.للقارىءتقديمهاحسناذاحاجتنامنيمضياناستطاعمحفوظنجيبانقائلينالبعضيعترضوقد

امكانيةيشكلونكانواالتفاهةحمىفيالانيغرقونالذينالكنابمبالاةبلايتاثرانثونينتعوموذلكيقاربطاوعاماعثرخمسة

الظرولى.لهمتوفرتلوكباروفنانينكتابذلكمنبالرغمولكنه،عنهالواعيةالعناعربانصرافوحتىجمهوره

اًلانتاجمكانياخذماهنالكيوجدلاانهليستفالمشكلةلهذا.الرواجبدضو*فينفسه-شكداناستطاع

يجد.المتولرلجيداالات!جانالمشكلة،.ولكنالسوديغردالذيالثائع:الاعتراضهذاعلىملاضتانولنا

العواقب.مأمونةغرمغامرةتقديمهمحاولهمنيجعلمنطمحمودااًقبالاالجمهورهذاعنبطوعهيبتعداناختارمحفوظنجيبان،الا!لى

قما.قرائهازاءالكاتبمسؤوليةيلغياويبررلاكلههذاانالايسداناستطاءالوظيفةخلالومنموظفافعمل،فعلهردودوعن

وتعقيداتهااًلانيةاللحظةفروراتيتجاوزانيستطيعالذياًلانسانزالبأيياتيهذلكيكنولمفراغهاوقاتفييكتبوكان،الماديةحاجته

كانتمهما-الحقيقيللفنانيمكنلا.اًلوجودوواجبممكنا.معقولدخل

الىيتحولبانيرضىوانكانسانميزأتهعنيتخلىان-التبريراتنلصالنكبالوقتففي،انتاجهعلىاثرهكلهلهذاكانولقد

فيالقنانوجوديتلخصانالمعقولغرمن.السورفيرائجةسلعهالتيالانماطفيمتمثلةالشخصيةالتجربةومفوحيويةعمقفيه

عنتخليهمقابلولنفسهوالناشرللمنتعالنقودمنقدراًكبريدرانانهنرى،الخاعةعزلتهوصفوفي،ذصباءطفولتهفيعايشها

مسؤولا.حراانساناكون!صفةالحياةبيئاتفينشأتالتبمالشخصياتتصورفييئجحلم

انناينسىالابهالمحيطةبالظروف.نفاهتهإبررالذيالفنانعلىاناننستطيعفهل.بعاداوبلاعقلياتصويرامصو!ةتبدواذ،الجديمه

والقتلالسرقةلهفئتيحالمجرممعنفسهالمنطقنستمملاننستطيعو،مالوياسينوامينهالجوادعبداحمدلشخصياتوصفهاننقول

كلاولكن.الظروفحكماًنهونقولبحبوحةفيوالعيشوالاغتصابأثلاثينهفيالشبانشخصياتيملامل

كليهمااناذ،مغالطةمنالقولهذافيمايد!كانوالفنانافجرمكانوهل؟بالفعلمقروءامحفوظنجيباصبحهل:الثاثية

.فسريغيرحتميافعلاييجعلوالارادةالحريةمنقدرايملك؟القارئةالاغلبيةوبينحقيقيتجاوببسببعليهالقراءاقبال
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معروفةالشعرلجنةومهزلة،اًلتفر،يمنحونالذينالمسؤولينرضى؟والارهافيالمعاناةفيوندممهللفنانذلدنقولانوفى.اًيكفي

علىالنرلجنةالىالشعرمنينثرمااجودتحولاذالمجالهذافييتلخصواًجبهاان.المولةتلعبهإنيمكنالذيالدرراهمية!يرنرهنا

..شمراليساعتباكهتحييلهعمليةمنوبالتالي،السودالحاحمنالفنانحريةحمايةفي

الىبحاجةهمالذينالادباءمعظمانالدلالهذاتالامور/منولعلهلان،بالفعلسلعةيكلنانيمكنلاالفنانذلكوتبرير.سلمهالى

ويوسفمحفوظفنجيب.القانونهذامنالاستفادةيحاودالمتو3الانسانويثرييغنيالفنيظلبينمامحدودزمنفيتستهلكالسلعة

طلعبايايقدسرمالعراطوادوارالشرقاوياًلرحمنوعبداًدريسالمولةاناي.السنينلالالىوربمالمئاتالروحيةاحتياجاتهويخسد

بالعملاستغراقهفسرالصبورعبدعلاحانحقاالطريفمن).للتفئالتحكممنالصغرالتاجرعقليةتمنعانماديةقدرةمنلهابماتشتطمع

كمرالقدوسعبداحسانوان،رزكطموردالىبالحاجةالصحفي0الفنفي

لمهذاومعيودكماالانتاجمنيمنعهالذيالعملارهادمنالشكوى؟ذلكقيمانيمكنفكيف

.(للتفرغطلباييقدماالذيالقانونيشبهشيئا،حاسمانهائيا!انالواًضحمن

ملاحظةولكن،للتفئقانونمشروعاضعاننيتىفيليسبالطبع،ممكنوغيرعمليغيرامرالناسبينمحدوأدةواضحةعلاقاتينظم

قدرايجادومبمللفناننىالرليسيةالمشكلهيحللمالقانونهذاان.عالاقتراحاتبعضابداءمنيمنعلاهذاولكئ

بالخوفالاحساسدوناننومعلىقادرينيجعلهمالنفسيالاطمئنانمنوزاًرةاصددتهاًلذيالفنانينتفرغقانونعلىنظرةالقينااذا

بالانتباءجديرامرهي،اـلزمانمنسنةخلالمملقامصير!ممنيشبهانهنجدوجيزةممةمنذالمتحدةالعربيةالجمهوريةفيالتقافة

.والعلاجبئالدارله.لبعضالغربةاًلدولفيالجامعاتتخصصهاالتبمالمنح

امادرمرهقجمهورقدمناكماوهو،اًلقراءجموودمشكلةوتظلنجلالاًلباحثلان.وتفرغمالالىيحتاجمعينعمللانتاجيتفرغواحتى

المتوتر.الانسانعلمهيقثلولذاونفسياخلالالسو!طلبوارفاءالعالهطعملهيزاولانبستطيعلاالمدةهذه.

يفتقدالمذيعانالافلان،!كفيلاوحدهاالماديةالمشكلةحلاًنهذهامثالخصصتعندما-تشعرالغربيةالجامعاتولان.ذلك

السانالىربمااومبذرالىتحولالمالمنحاذاالنفسيالاطمنناناًدهوقظروففيعلميةقيمةذيائرانضاجالصعبمناله-المنح

ط.منهالاستفادةيحاولولاالماليكنز.الغربية

يمنحهان،الماديةالمشكلةحلبجانب،الجممورهذايحتاجهماانفانسشهلمدةنفرغانمنحهانأالفنانعلىالامربنطبقهلولكن

تتميزالاخرينمععلاقةواقامةالانتماءعلىواًلقدرةالاطمئنانطلمهمناصبحفعندهاالوزارةعنهاترفىاعمالاالسنةهذهخلالانتح

والحببالعفوية.؟اخرىسنةالنفئمدةتجديدالممكن

يتلاقواانللجميعيتيحاساسعلىالمجتمعتنظيميستلزمهذاانيئنحانعببهباناحساسهبين:نارينبينالفناننضعهنااننا

ارسابقةالعهودخلفتهاالتيالقيودبمئاتيلاحقوالاوان،خوفدونمنالاولىحالتهالىفسيعودواًلا،السنةمذهخلالماقسراـشيئا

والقلق.الانطواءاًلىتدفعهبمفىاًلتيكانربماوضعاًلىحتىاو،بالاتناجلهتسمحلااًبنيو*نهادالمعانا!

هلممماغالبالقامرةوبين.العمديةالحياةلهتتيحهاالتياًدفرصمنكمربسببسوااكر

مههبم،--!3

والموسبساثوالملارقعىالمعاهدملرأءاًلى

لبة-انهك!ته-لآ

الصلحرياضتحة-بيروت

وعربيةوفرنسميةانكليزيةمنكنباليهيفناجونمابجميعلتزوي!ل!ماًستعلأ"ث!ادنتعلن

0والفهارسوالاو!لحالضرورية.المعلوماتوكل،وعلميةوادبيةمدرسية

لتقدماللبنانيةللعاصمةزيارتهملدىتسحتقبلهمانلبنانمكتبةويسر

والشمهيلاتالخدماتج!ميعلهم

ح!،!ي،ء.،!غحهي
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صإبترإيرصلأرإضإص-.نتبإش

س!جمنينإ9وإدإبصرإ

سمىسه""،*"صي"،مههسد8

الشعرمنابياتافيهتلقيوانحقيقتهامنإناسيةالمشغلتن(لأولت،حديثةعربيةقصصمنماظهراخريديبين

الشعرشيطانجعللوالكبيرالقصصيعلىوماذا،رائعةاونقيضطرفييمثلانوهما،عليهماللكلامكتابينمنهل

،شاعرةضحاهاوعشيةبينفتصبحقصتهبطلةعلىيهب!علجهماينطبقولا،ضئيلبمقدارالالايلتقيانضدين

شهيدةتسقطان،بسرعةتغيرتالتيالمرأةهذهتلبثولا.الضدحسنهيطهروالضد:القول

لابنهانسإالذيالمضيرلهافيكإتب،وطنيةفىلمرمظاهرةالقصةفيوالحديثالقديمالكإابينفيتمثللقد

.-ء.قصإصيقدمهوالقديم،فيهاالتعبيروأس)وب،وموضوعها

الحشوعنالوجيزالتلخيحسهذافيتجاوزتفاذاالمصابيحوهو."انتاحهباخرتيمورمحمودالاستاذهوكبير

تكاغاالاالمصطنعةالقصةهذهفياجدلم،والاستطرادقصصياإلاسنوعهذاعاحن،ب"طاعوالحديث"الزرق

وادخل.،التصنعفإيهطغىالذيوالاداءالموضوعفيوتمويه!مجموعامانحثرباخرادريرإيولسفالطبإيبهوإفوهوب

الحديثة،القصةفىللتعبيرلايصلحمملفنهءلىالضيماخر"وهومنهاالسادلةعنوانتحت،اقلصيصهمن

ففي،والمعنىاللفظمنالسليمالتزامفيقسونامهما."ا!ريخ!

النطقتخابهااجمندناوبيةيثمحكومحالة،كلمتملفيبصعحاتفأجابلالمطليةانيسىللفورمزاتيمورجعاها"الزرقنجالمحسابجح"

وغيرها.،المقاذر،"شواكالنونررضم"النثراتكانهلندريولا،؟الاولىال!المةالحربايامبالزرقة
....منذالانعرفهلمؤاننإلأاًلايامتاك-دتقالمنالطلاءهرإا

ةجهوزوالمعجميةاللغةفبىدقتهعلىالتعببريسلمولميلهوفتىعاىالقحسةمداروكان،لةالثلالعالميةالحرب

،،وانساموحماسى،عنلاينم:بكلماتالخطاعنالعثارمنكانالذىالظلامذلكتضاعيفف!يئالا-كندر)"شاطنيءعلى

.الصإوابيخالفمما،وسواهاالحرمانوتعاس!"آلهوىبناتمنبصنائدةمماالفتهذاتعلقحتى،المدينةبعم

بفحواهاتستهونيلم"الزرقالضإابيح"ف،نوب!ر،اءمنإول،هـ-مسإا)عوبغيلبمنز)طالاورلفييلقاهانإان

يفجالتبالاسحلبءلىالحاسمادليلرأيتها-اوانما،وصناهاداتفكانت،بهيةباسمحنونااماالخانيبجمتهافيواراها

شزالفما،العنواناليهاشدنيقدو،النتمبابادباءمنفاواك"نقي،المفدا"الامومة!ليهاتسيطراحدة.و،شرححيتين

ميناحناالقصحمعىكتمهاالتىالروايةمنصورلخ،طرىتفمكانتاذفجورتبذلمنما.يطظلىالاولىالىوسبلة

..-ه"..."..-.ناث،وقد،مأثمهاثمنمنءاجهوتنفق"وفيق"وحيدها

حيلمييربعضقهكرلكالهلحرسياعلىجولمصعابي!حتمةلررفىلمعوفيهالعمسهأأهازيجهمفيويشاركهمالشسارعفيلياعبلداتهمعالولد

؟قد.نثرهاالثانيةالعالميةالخربايامالوريابإاإطىءاليهااجتذبت،ثا"لرةمطاهرةفيخرجواحتىالوطنية

.سنواتلضعمنذكات!هايمسكالصبيهذاوكان،المستعمرينمنالاعداءاًعين.

.،المهتاجةالنفوسممخافقا،والاستقلالالحريةعلمبيده

الاستاذيسميانالخواطرتواردقنيلمنكانفهل،بللسإوارعتطوفالغاشمللعدوعسكريةكتيبةوكاذت

يجعاهاوان،الاسمبهذاالاخيرةقصتهتيمورمحمودذاتالآثمةأمهوحيدواًضابتبالرصاص.للمظاهرةفانبرت

.أميناحناالاديبماصنعالىاقربكانواممنظالمبيدصريعااًلولدفوقع،الشخصيتين

خطراتفيبالاجابةاليهاالعودةليستتاحأسئإلةهذهعإدتصبحالامبهذهواذ،،ويعربدونعندهايفجرون

،والموضوعارهنوانفيا!كرارحكايةفيهااتناول،قريبةفيقترحمنهاالانفلاتتلتمعىلكنهاكالضائعةالفجيعةهذه

مبذوزإء،مطروحةوالاسماءاعإارإطبانار!رامىقالوإانتمجدانلتستطيعتتماسكان"القصةبطل"فتاهماعليها

أفكرةاتناولوالتعبيراسىلوبفيهووالنبوغالابداعلكن.الثهيدد!ى

عليها.النوروالقاءمهنةالحياكةمنافضلبهاالمولعالفتىلهايجدولا

بالاقاصيصفيتجلى"الزرقلمإا!ح!ءالاخرادضإراماهينعرفكماالحياكةانعلى،ووقتهلبالهاتشغل،لها

الد.ياإ"اخر"كتالهفيادريرإيولفالدكتورقدمهاالترإ،الخياطةبهااراداللغويالقصصعيولعل،النسيجصنعة

...*...-...3واتورلالللحمبايامشغللازرصاءالث!،ىالمرأةالفتىدعاوقد

يإسمميهابررعإلىهوالمحموعهكلإ)ميلتإمجإهدشعحهول.والكسإبلاوطنية
انمعتوهاالاقصوصةوملخص".

فيحسبرجلهوهل،حقيقتهفيالناسحارالقريةفيفيحينبعدالشخصيتينذاتتبدوانالعجبومن

الىفتنضمامرأةاو،ملامحهميحملولا،الرجالعاىالاكثروكان،اشجاناسملهأتختاروافىتالثةشحصيةإ

الجثمانيالهيكلفان،اًنوثةعلامةفيهاترولم،النساءلات،ححفلاتقيمانعلىقيإدرةؤايىبعدتغدوانعجبلم



تفاوتتالذيالتباعدصهذاجراءمنالقصةحولالضجةالبشر،شواد"عنفيختال"شيخةالشيخ"اوالمعتوءلهذا

والموا!بوالز!نالمقاييسبتفاوت،والثقافاتالاذواقفيهغصنيجمدكمامخانهاجمدتحتىالانحناءرقبتهعودوقد

الفنية.بالتجاربوالتمرسوالاطلاعبالداًبالالاتنموالتي،عليهحرجولاالبيوتهىيندسفهو،منعطفشجرة

والاجتماعية.الفكريةوالحياةكلمنالعرايافيويراهم،الرجالمجالسالىويتسلل

..،..بة.دا.حاءحتى،والكرامةالشخصيةعليهمويحفظمايسترهم

فيقانالخكاملمجحوالا.ندلوبس!مىالتيالمثقفةألفنيةالقصمةل!المعت!هءلىتعطفكانتالتيالعرجاء"بنعسة"القصصى

،وانوالعقولالنفوسالىإهالسببوحدت.قدلثااروادبأقد،وأمه!ابازاعمفمن،يلوواكالتعليلحولهكثرعطفا

هـالايحهـصىكثرةبينمعدودةقلةوكاتباتهأكتابهأيكنالقصصييفجأثم،ذلكغيربانههامسومن،فيهأحطات

افبهىواداةالقصةبثقافةوالمستهينينالمتعجلينمنعدعلحماالمطاوبفنهاويعطيهاالقصةيطوربمماقراءهادريس

المصقولة.والموهبةفيها.ذفظيةمعان!اةاوتكلفدونسجيته

اقيعدينفينببمانالطرااخويواالفنيالتناقضاتسعقاذاالقصةوبينبينهاالاضدادالمجموعةهذهفيظهرتلقد

كلفيىنكممامطلىالوأحدافالن،اليومالقحىةادباءمنالفنيوالسرد،الفكرةوتناولالتعبيرلفةفيالتيمورية

الحديثة.العرتيةللقصةالمرحقالمثالهوومكانزمانتلتقولمالمشاهدوانتقال،-الشخصياتتصويرفي

الذيالسم!طحيالاداءهو-واحدموردفيالاالمجموعتلن

سكاكيئيوداد.الاعماقيمساندونالماءعلىكالخشبطفا

ادريسعندالاداءهذاانعلى

ومطاوعةاًلسليقةعلى!لان

.إبخ،*،ء؟ءه،!يرإة،ك!،ءفى-94لم!بمكلبمة،فىلم"فى-أهلم!بمكلإة،!3ءفى؟هلم"،"إة،ءأء!ءهلم"،ء؟ة.،الظلخفيفاللفظسلئغ،الطبع

!قبما!!لاس!.-!كهي!.....-ةش-!؟ة-..السهلةال-ليمةو2المعاميةبينجامعا

..ث.."!ء.ة....&.صه..!لسانعلىالكلامكانسواء

6191رضاير(ع!صضل!!ى!دزو!!اىلجهجةاوادريساًدقصصي

وذوف"بوسعهوكان،الحوار

2بنللتروتوراسرعاصو.منفالطاو!،.والمطحعةالركاكة
مر.مصع!دعبيرهيصور-ارالدمي

لفةيح!نانالمثقفالقصصى
الس!--وقالىينزلوانالاداًء

.!تيعرخساو،ميهليقرالاواًلثأرع

وانما،بضاعتهمنالخفيف

بنهزبكلارت؟ققيفتالمغوبلتميين1جمتجمؤتلفعمان-!أولليناط"أ?هوسحربلباقتهاليهالقابىيءفعلير

!وآ؟عاطفثكأبهه-اففمالس*اوصماص?لابقراءةيحببالذياًمل،فثه

(دشمرةال!صتوصمحمدسدتفممروالروىفى!ادرس*03ء!انكماالادريسيةالقصة
-التيمودب"القصةبقواءةيحبب

احمرمحشوبمحمد(رريرتخردل!ص!*005واووسصالاصيلةالموفنفهو

جممامىاحساناللخبنص:ممنسفصممهرنصافىالبلسنرلماير*?3افقهافيكدورالتيالمتجاوبة

سبرتس1-أراهـصعه"003التكلفعناًلتجافىثم،القصة

واحمدمطدوفيالممموايئابراهيواللكقص:ر!مفقيص-ا!ماصرلزت"55ءالحوادثيرتصوفىواًلتزويق

الحتوصجوصححا(ر!ممىتعلمل*..ء.والوجود

افواجكدالممتاصاعدى-الخل!سعالمحس!ت-صسرافص".لاهيول!فالد!رانوالظاهر
ءس..القراءمنعدداكبرلوثرادريس

ءلرباتماصضب!ثاثاجماضمهاشاهـكلملامحهللماهكلتاب"055اوالعامةفصفوفيكانوآولو

نخصللكقصمحمديوسف1:تحيىايميئ:نافيوبهدأ،الحروفلفكونالذين

مال!وتجموو(كى1.ةئاجمترطبع!ربروتجصررهـلى*045الذيتيمووبينآلساقةبعدت

ا!شصمحمدكاملحس!ءرالرصطىا!ي!رطوجمهدرولجه!رصثعي*ءهلاوبينالمجمعكرسىعلىيجلس

نمتاصإقيصحسفىااهـجمهحمم!صرومت:-ءياليفاثررحى005قصصهفييقعدالذيادريس

دولصالمصرسوف.ممضالزوىالشم!لمة"3ه5فيمتواضعكرسي.علىوحياله
....وقلبهشصيةقهوهفياوعيادكه

هالجئلرسوقي.:ههيبشصجمه-لررداتءلمحرسص.دا!"لا..وفنه،المجتمغصميمفىطوا-ف

وهمومهفىعاهانهصورهالىمثدود

الفوالىاطتماف!رصممرمودطواص!صن.م.-!العربيةللقهـصةنموذجانهذاًن
صرر!3-،5.!صى23561ه!و!رمكلسريافور-في!طرفيعلىالضديثة
ء....التعبيروفيوالمراًساًلطريقة

!4ه4قي؟جميمظأكا!"*4هء!؟جميمء7ؤ"،ا،3؟ك!،؟؟لم،!؟جميمء!ة"،4،-لى"ءجينفىأ!"،4،كاالوسطالحدنجد-فأين،والهدف

تكنالابمقدار؟اًلملايلتقيانضدينبين



ء
حس...صغف!..مس.-حس

"السماءفيمووانتهتو،الارضفيوهوانجنداًتقميت"

+لاهـ،*هقاأفىهأمه،9ألا575.ولأأ3"لا3ء؟+هـاهـ4

هـلاههـ؟كاومم؟5لاهـ7يم88ام7هـأ

+لاياة؟هـهـ،،5315*9ألا57"ولأمأالاهـ.4هـ3هـألاهم

اهـ?لاهاماثاهاولهاأهقلأ8!اأفىول!ا8

+لاهـ5+،5"53181+9ألاهـلا+أأ+هءمااهـ"لا

حهأ+هـ3ما،531هءأ*هـماءكالاها1

س!5م15لاأهـء9لةأ751لاماأأ

*5لاءهـا75لااأه+8فىالا8فىأ.م!لااا!لا35لا

الاسودفانالطو...الاسودالطوفان-2س.أولخ!رةإعا!جممثيوله!برو-ا.-لم

قلبيفييرفقالاسودالطوفانراليعلىالثوكا-ل31

العذراءالغاباتيكتسح-اذنيفيرنجفقوالمسمار

الداويالطبلصوتقلبيفييهدركفيفي)نجوغر

سعلءبعدارضأإوقظرريوا!د...الئضمهصقوتشؤا!!طفوقيرلم

يتوثبالنعمىمعويروحالمعبدن!و...وصاجت.

لكوايسعهلتخ!يملابطضز:صلاهترتيلفيجرا)كايتوق-ؤمنرالرصاد

..رباهيفيفرالاالطير"والحمت

الشمسجفونفوىمنالدز-اعلىحنحيهيرخىنفسيفييعوي
...المسابعبيروتديب..

فيها.رؤىاغانرجعمنف"رالحنلبخشبات

اخضرغصترجملراسيءاىالشوكترلح
ا!ضعصفور-3-رتاومنىاليأسضبابوزلآ-

اخضر.عصغور!"رب،.الافريخطالطيرقلبىمنزوابع

سجنيالىطارالاسودالطوفان...؟صخرهالىرروميثيوس.أيثد..

الحريهفيهليغني:قلبيفيللذكرىيومي،:يا.كبدي

ثغريعلىويرفلناالبؤساعصلكالطرمنقارخضببة

اًعنيه.قيثارةحبيلهارلماهديت.،.قطرهفياقممارائزرعفدمي

اًخضر.)اعصفور.حمراءزنبقةحولىمنبخوراينثال

صباجدفقات.مثاسحث)أ.ءود
...الرؤياعلىعىحنحتنسا!إ(مابضوع

دربي.فيلوركاصخر.الىث-د11
..يقلق؟االاطيارتنهشهشلواالباركوكذتماني

الاحمقإوديوحين
المصماحيدهغلىيهتزااشعارالقيلحبىعواصفالملمرنئكااصابعهمتحتمن

!..المرفوعهمونحا!

ا14ًاناالعؤساءصلكهارلمفي)1(؟صخرهالىأشد1

سرنب--أاالاشعأرتجديماذا

)3(سزيوصندوقاالموت،وضباب%"النارلرلى3أهـ+هم9ءه.بروميثيمش)1(

)2(؟!دمناعلىالذيليجر-1الىشدبر(نفعوقبالارضالىواخذها.

الى*لهةاًرسلته:زيوسصنمولى+()،.من!.وارة. الليبمبد3ا..كلدرسلصحر

*ملمر(بهفرلرشةيخن!عهخفابخيثىئدسبييثوطليأاقصيمثمامرالى"اشارالمقطعمدافي)2(وقد.اهترا؟لممابميرءتيهـلهالالولآكانت

."مارلمملك":لوركاالشهيداسبانيا.النرهذاهرزلؤتل

21.



جمسميالىخسلمخيالشهقةءلوناوتذملمسردأبيوحشةفيملقى

الصمتممعويضيعالدنييارجعفماذاالشرفيشوخظ

انتمنثوبهجرة؟؟عنطالباكيالقمزوروىبلبيتطرقزالتما

وجهيعاكاابحرت؟اناتفييتلإىجد-جنحيهاتطعم

للحرتلمالا.الرؤوطولت!الظن.اغوارفيضمارئعةحاهدابيرفةمن
عيمم!ابيصكصراع

...)5!سحانيديدال
انت3منتوبهجرديرا.كا

أ!*سجنيفيتخلقافريقيا

-.ادرو!الانسممانعلىسدىعلي1وتنوخ

عيوليارحي!ء...0.001لبي.روحأفريقيا

المقتمتاهاتةوقمحصوبهها!.العىاذل!س!جابيبمليفيالسمراءاذرعهاالاتهإكلا

الحسمت.يتعنضبابالاغيبقوسهقمريفيارخىالاحضرالغابلتفؤأد7و

لامي.1وتعمانقالجرمرائحةلبيروحافريقيا

الموتتشبهـحلفسهحمأتهافيرمىاعورقرصارايهااين!ل

....العصفوردموأراقالملعونهوعصابته

احصر!ير-6-إةلمسهمنصقيعماالمقتفيهيفرخ

..!،ءسجانيديدالعيونهيجيلميدوزمنثعبان

احزانيفىحصرعسمتهدمرلفيرياحلالشمسجهفيصرالاسمركوكبنمايملأ

المخضوبالشمعرفع)4(الموتبصحور

صدريعإىالعشبيغفوصناحساا)!كذبالى

انسانتمزقويضم01يديهيمدالضوءوبحيص

نالتموزا يجتاحاانيسألني

الوحنتىنوقروبقلوعهعحفتقلبي

اجفانيفيتهيب*الحزنامواج

عشمتارخفقتهامننسجت
حيب"نبىروحافريقياجفنىغلىلام71بد

السمراءاذرعهاالاتمالث،-
تانيميعاداهـرب،!للضورصمعيمنشربت...

..ألاخضرالغاباتوفؤادالاصواطلص)عة

،.اًلموتسمسجنبىورطوبة

فمفوفتعذابآهاتلومومبا...

احزانيفهانجضرجوأرمي.الموتالالمبحرفيعينيهاذ-ات

حسار/تىتطوىاعت!"ا!!ىعاب!يقتحماسودوداعمنديللومومبا...

.-.........الغائمموكبهفي...للغصنطير"به)وح

مضلعسياناوكوأبر..الحسمتمعانيينسلتنشدلمحزنانشودة

...والباب

صدريعلىالايامقغفواركمقدر...اعصقدر

انساقتمزفقوتضمصوتفييحيالا

ودموعلث...ودمىالبلفاءبسمتهفييخفيالسردابفيالرغنضمة

عشتاريا...أإقتسصمعينيفيريشتهاغطت

احمرورد.الموتغبراللوحاتترسمومضت

نممانوشقائق

فعافبتهحسدهمناخاهقتل:ديدال)5(وج!ولالىثعابينمينرفاحولتمييوزا)؟(

شمعمنجناحاصنعلكنه.وسجن*لهةرقعتاًنميثوزهعيوتفكانت،بالشرتفح

مردمفاروقدمثق.بهوطار.تحجر،مخلودعلى
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-؟-م-7،--.لالى.يا!!!/!صص!!ح!ي

.3هـفأ5لهىىب

بتيلرم!لمزفيه
-.ئحطمدس

!حيح!ه!م!.ا

الزمنالجدران.ابوابلمها(زنزانة)كاليفورنيافيصغرسجنغرمة"

كا(لهغورنيا.فيدا!مصعريرآمنصباحهـاالسابعةالهـساعةقبلمنابئ؟لاةوورمبالانعرالبوحيباددداكنر!دكيبلونمدهونة

عليبماصغرتينناككتينمنالاعاريةوهي،السجنبناء.افامغاالذيتن

.0691فبراسامام.الاهسطالجداياعلىعندمتوازطتكلفيحتديةكضبان

الطاولةلحلى،"وكرسيبسيطخشبمنصغرةط!اولهالايمنالجدار

ألسهجسينمنر!يبدولة4الطااعلىوفي.كا.نبةوالةوكنباوراقب!ض

اًنتأهداً......(بعد-ضعرءبالزائرأحسوقد)حديديسريرالايسرالجدارامام.الكنببعضعليهزالتماطابقين

الرانسر.الليلالمافيةفياحدعليهينمدمكأنهمم!بازالىقا

!بنأتتوفعنيتكتالموالايرالايمنالجدارينمنكلنهايةعندالممثلجانبيعلى
الخمسهلىمنهم!فىعرضيتبيدلاالجدارينبنبولىقضباهبحاجزا

المحكمةقرارأنتظروانارائما..المرةهذءقخرتولكنك،بلى.الجمهورمواجهةفيبوصةوالمعشرين

.بساعاتالنتيجةوصولقبلق.فيكنتالسجينيظهراليمينمنالممثلوسطناحيةالىالنرفةوسطفي

اًلرائسرمنمجموعةبينالمقوىالموردمنصنموفيفيالكنببعضيضعوهو

لامل.نفسكفيابعتانأردتاًارةهذهمغادرةعلىيوشكبانهيوحيحولهشءكل.افمائلةالصناديق

السهجهش.نهائياالغرفة

اليه!بحاجةأعدلملأنني(عتابفي)ضوء.اليمنىالصغرةالنافذةمنالسجينعلىالاضاءةمصدر

الزائرانعرفةالىينفذولكنهالصباحضوءفهوجداقوياليسكالشعاع

قبىتحتاجلاالمرلهةم.ادتنغيهلتأجيهيرككتبمداصبحدموهغنفلوءياتيبغليثنالمصىجيغبدثابةبتي،كليلامتناتالممثثب.بنمباظ

فيوانا.مضىوقتأيمناكنراليهبعاجةاليومانتكلا؟الأمل.انيقااليسارالىاًلوسطفيالزا،ـرويبدوالي!رىاًلناهذةمنمماثل

!قيقة..ثلايئسوىالتنفيذعلىيبقلم.الساعةت8سهافيطريقيكحليةبذته.حينبعدوسيمضيق!هـةزيارةفياتىئنهيتصرف

الامهميكنلمان-.مشي!اتنتكرالماذنيغاًلاياثبعألالجملتكالاغماملى،لامزوشمرهالدألنحليام.فا.نصغعنميربكغمعرمامكبفلؤميصهيغلمغ

انا.فهو،اًجرهمرمادميلتلنهماحمالاكميصايلبساًلثأهمالسجينبتألاف

السهجسين.طبيةنظاراتويلإسفحرشعره

ذكرتكمافعرالماضيةعئرةالائتننالسنواتخلالاذكركام!،الخارجمنالكبرةالسجنساعةدقاتتسمعالمرحيةبدءعند

المصرهذاعنالمسؤهمةانت(غليلاصوتهيرتكتأ)امتبفأايلاسحبفلديوكاةيغافياءاالغرفغتثأاءالزائرظ،ورفلبمد.حازمةدغاتسبع

اليه.سأنتييالذثلعاىالافاءةفلتأ.نيالناةكتبنمنالاتياناك.ه،متنييثلفمحءفليافها

الزالرفويءيرخلالنافذتينالضوءبظلوالممثلأعلىبةمنوالزائرالسجين

اكونلالماذااهكذابالامتأرتغكرلماذا؟لماذا؟المسغندلانا.الماريالايسقلالصائثثملىيمنيننجنكفثدوحيفللكنه

اصبحتخىتكوينكسنوات0وقراءاتكلحزلى"نسنواتعنالمسؤولوجسمهوجههعلىتبموالممثلمقدمةالىاًلسجيننتحركعندما

حياتك.انهاء!جيلالمحكمةرفضتاذاويهتز.العالملكيقرأكا.نبااممدادللغرفةالرابعالمحائطانالىاشارةوذلكفضبانظلال

.السنتناتهكهامكيتكالكياناالمغدمغالىالزائريتحررفأثقما.الجانبينملىاللضبانلصاجزكط

السثلين".الثأتيباناظلاحمعلهتثبهرلا

بة.صدثي..نيكثمأالرلفأبعدسديءصمداهثم(بليغك)

انمنظاهروا؟المرةهذ.برقياسارسلواهلأ.باريىفيالكتابفعلماذاالاش!اص

الزائر

اليومانت،نرموااصنحتبلاملمجردتعدلمالقضيةانيبموواذا*وحير.نهالمثقفاتزانفيهحديث،الاربعينفى:السجين

انفعاليعجبك..إووتمامهاويستهويك..اًلجماهيرلكتقراكاتبموصيةلاجابةعلىالمئورغنعاجزفلانهغفب

.لمصسماًلناوب.د؟رفلما

السجين،ولاصبالاةشزيةحديثهف!،ىالحنريننةالثا0في:الزائر

اتحش؟..رسالةالزا!رصاحب؟شيءهذافيوهليبدوولا،ترنهفياخلافييخر،حدةفيذكيلكنه

.بتج"تمةهآنانهعليه

كذكرللا..ايةماالجماهرانكمالىاعرهلكانا..لا.اصسدككلا:صارسان

محعب...جملكالنبىنفسهبالشيءمدفوهةاصلاكانت؟..مغامراتناقارقامعوالسجينإلملزائربينالملاعحفيثبههناكملاحظة

..الجماهيراهتماممنهاالغرضكأن.ء.الس!ن
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اًلسهجينالسجين
؟..ذنببلأولدألجدإهـالذبم!الانسان..انايعرموننيالاوهؤلاء..معكاكنلماًنا1..0مغامراتنا

نسرلزأانرلزها

إولدادذيبئلأزتء،ندصوىإ؟تونلاؤلاء005تضحكنيانتمسترجعا)التتولدانقذلبهاقمتالمغامراتهذء..تذدزت

انوؤتحأنوقد..أوزاربمماأ."-ر،ع(ىتضملولدتوات..مذنباالمكانفيالمصورةالصحففيتنثرانباؤهاكانت(بحنأنهالذكرى

..اشمن(تدمع..كتنكاخبالىفيهتتئرالذينفسه

-يخالس!جىاً"لس!جين

انر/ءنهضانفرإد..دا.،3.متلأازت..الحقتقولاظنكلاأليى..لحظاتبعدحياتيستنتهيالمغامراتهذهاجلومن

اًلدنياإطون،5الذ.نان(!القولات..الر؟دالعدلعوسيحدثماأانتفعلتهااشياءعلىعقابااموتانغرييا

!ذنوبجوازضفياحملانتكوادتايضايؤمنونباريسفيصياحاالزائر

؟..ذنوبكاو(هـتدركا)أ.المصرمنستنجودسالةصاحباصبحتانبعدانكاتظن

رالزاف-احسناليومانك..رساله!حبلانكالاتاليهسانرلعلكيصريمن

..هذايناهـونلاانهم.بيدكمشنقتكحبل.نحملاناحدبلكلن..حظا

المسجينالسجئ

؟يحتجونلماذااذن...انتولكنك

الزائسرالزائر

ذ-بهـوولكانإرونلازهميحنجونانكل..اخرشيءهذا.ستموتالذيواًنت..المجرمانانعم

..الرهـيبالزمنيعظالاي.الحدقةهذهافلايةمحاودةمجرد..بخديدالسجسين

الذيئةنلثمقل5؟01...اةيرلانامواخدةلا(مستصركا)..انتأ!وانت

..وهكذا..يقتلنيالزائر

السعجينويطالبون،مثلك،رسالةاصحاباناسسيقوم...نخفلا

نرهـالا،!!ملتجردنيأ!يومأتيتاصدفانيتى..لعينانت..الارضوجهعنيمحىانينبغيكاناللبيهذاةسيقولون..برأسي

..حياتيعنافعيدفهوولهذا..يحبنيمنهماحدا.الشرانه..اقتلوه

الزائرالسجين

،شمونهالنيلهذاكراهيتي!هـدنئعيئااكرهلا..هذافيثكلا!اجلكمناموتانااذن

رزا!-علىحجمانكفنتهـبانيتصودولايبنبعضهمنعم..الحبالمزالر

شيئا.يفعلانيستطيعلابينما...اًلنحو.زالتدالشراًنالناسليطمعنتموت

السجينالسجين

ممدءقيا!ى!!/)...دكرةا!خطرتلقد...(لحطةبمد).1.ستبقىالذيوانت..الشرانتانكيعرفونوهل

..سجانيا..هـجانيا(..ويناديالممئلالرائر

السئراسسرانثم..شيءتغييريست،يعوالنولكنهمبعضهميعرفقد

تفعل؟هـاذا...بنظريخىيومنونكثيربن

السجسينالسجين

كأهـءاللعا)ممظجأةستكون...ءلمهكليقبض..جان11اناديأنظريةلكاصبحتوهل0.1نظريتك

-!ه،-و!..!ابفسننالا?برالفاعلعلىقبضت..النبأيعانالزائسر

!-!انا.ا!*دتهوهذا..الم!شفةالىانتستئعب..الزنزانة.نظريالتصاحبدائماانا..اهاناتبمون..ارجوك

!إلر"نباسجانرا!و)غلجزاءكفعدتالذيانتبلشياافعلالسسجين

الزاثص.الانجرةساعتنافينتشاجراناببدلا..عليحقك

..الم!ن!للفعلانتاجلى..اجلس(الاعصابهاديء)-الزائر

وحمد.ساعتك

الس!جينالسجسين

؟لماذا؟..اورخحيل....سجانيا..سجانيا(مستمره)يؤمنالتينظريتكهيما.قاطعتكفقدآسفإ!وحدبماسابكتي

السنزاًئر.؟.الكرونبها

..يسمعكلنالحاراىلانالزائسر

السدجين-تموتاليومانت..البساطةمنتىفي..النظرياتعل

ناديت؟اذااًنتيسمعكوهلفتم!جئ!ين..انامغامراتياجلمن
الزائر

..!ف!م!جث!قيسمعلن...اناولادرالز؟نعم

احدىئزع!نبلراًهي..هذاماوكبكراسكتشغلاصبدتالتيوالمعارفبعزلتكهناوانت
مقاطعتهالسجبنيحاول)انابسبببمهئاكل..*سوالىلحئرتالتي

..بمفرد.كاناذاالااحدنايسمعلنالسجان..الواقعانهكلالهذا..مستحيلاكانوجود!انابدونيالحديث(فيهرعايمضيمئه

لاناديه..وحدبمابقيتاننيبفرضخىالمكانمغاثرةتستطيعلاوانتفهؤلاءائن.ةالحقيقيالش!9*هواناذلتما..شيئالستفائت

..مستحيلةف!تك..معروفامعكواًعنع.عملوهلا..اثاعليسينصبالحكمتنفيذانيرونالناس
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ئرالزالسس!سينآ

ولناناانييرلنانهملت..يسمعولايرىلاالهنثافللم...محتلفانفنعنواحدأشحصادسناودعت،.

..انتيسمعكالرالر

السجينلسنااًلنا!ببعرفلمالعلالىبهوتكتص!ان..المشكاةهيهذه

ألماذا؟.0انتيراكلنخارجالسجاناًلىصونكيصلانالأكللعلىاو..وهحداشحصا

الزائر..الزفىا!ةهـته

اًلسنن.هدهطوالزيارتكبهاستطعتالذيالرهوهذاالممهس!-لسين

السجسينزالتما..سجانيا..النداءءناتوؤفلىن...لحطمضاًلت

؟وفاءمجردام"نعويذةاهي..تزورنيكيشيئافعلتوول...سجان11..شيءكلح!لادهاافعلاناسضطيعد!لوعشركي

لنساسشر05.سجانيا

نيوبالنسية..معقدةالزيارةشروطانبل..وفاءولاتعويفهلاالرافر

.0السجانيرانياندونازوركفاننيلهذا..مستحيلةتكوق.نكادالتيهياًلمع!لقاءلحظاتاًسعداًن..العناءنفسكعلىوفر

السسسسين..هادئةتمر

بساطة؟بكلهكذاالسسجدين

الزاًئرم5لماذا..الانقنلديتحطردمكيف..نالرةفرمةودكنها

مستحيل؟هذابأنتقتنعانتريدالا..بساطةبكلههـذانعمهوهذا..لهاًقولكنت..قىالسابقزيارانكاحدىاليالسجانانار

السجينطليقا..حراالاندكنتفملتاو..الاصدياجرما..عنهتثحثالذجمم

ليوهيأتهناالىبياتيتاًنكتقول..مساعدتيتودلاانتااشنسائسو

...وتجعلنيجميلكفملالماذا0.كيرااديبالاصنحالفرصة..ممكنالشيولكنه..جميلنقونهاًلذكيانشكلا

الزائرالسس!الن

ماذا!؟الحقيقيالمجرمانتالست..كيف

السسح!يناًلزانر

..الحياةراًئعةهيكمتعرفلاانت..اًعيشاًناريد..اعيش-.نعم

..اعيشانأريد...فأعرفانااما..التخريبعنتكفلافدهداالسصجين

الزائر؟اذن

انه..مثلكاديبماتاذااًلناسقولدانما..ستعيشولمكنكالزأئر

باقية.حية!انارهيمتلم."نسلمنيانتطيعزرإناز!هو"مكنايى!ما

السميج-ينالسمجسين

لتنعب..الانبعدشيئااكبلن..لحقطاعيشانأريد..أنت..سياسيالاجئاهناامستات

..شماتةنجبهنقادكلامهكذا..باقيةاثاره..الجحيمالى؟ثاري-رأ!ازاًذ

..حقيقةقولهيريدونماهذا،آثارءومعنانحنوبقيئاماتلقداؤت..اعترفتلقد..مجرمانا..روعكهدىء(مقاطعا)

الزائريسمعلنإ!معاونحنيسمعكلناسجانااًنلكولمت؟؟..ت!

رفعواالذ،نهمالنقادهؤلاء..مريرةالاخيرةلحظا.نكتجعللا1.بمفردهىناذاالااحدتا

..مصركسيكونالذينوهمعاليااًسمكالسهصعجين

السيجسينا؟اونترفوحدكا)ء"لذهبلا"ذا(كل*زو،/بلأ)

لاانا..شيءبكلىنتمتعبعديممتبقىانأابىبدلا..أبىبدث!اًهـرائر

..سجانيا(النداءالىيعود)..واحدةمرةاصدقكلم..اصدقك.لااًستطيع

..سجانيا..سجانياالسجين

الزائرفيهايقفاليبالمنطقةالظلاميحدفىالسجيننداءاثناء)حيا.نيسأصرفأ..اخرؤضلاا!ضالكالى-فتضانتر؟دالا

..سجانيا(..ذلكيلاحطاندونوحد.السجينويبقى..ويختؤ".راك3ذ!ت*يىدذاكبعد

اناًلس!صوبئثرلزاا
التاني.اليومفيهناالى!-تهودوماتاذا

لع!مالسجين

السدجينالفاعلانتانكلهوفل..الجانالىالاناذهب..ارجور

السجانيبدو)..سمعنبملقد..سمعنيلقد(الامليملؤه)ولم..برىاننيمرارالهقلتلقد..براءتيلهوائبتالاصلي

في)..حالا..سجانيا(الايسرالجانبعندالممثلمقدمةمنآ.نياتحتلأختبىء..منيبدلاالمشنقةالىتذهبلالماذا..يصدقني

اًلاصلي..الفاعل..وجدتهأيخراً..هئاانت..حلا(لثديدةغبطةالمحاكمةايامالصحفتنرتهاا!تيالمصوريطابقشكلك..السرير

يجدفلاحولهيلتفت)..الزنزانةهذءفيهناانه..عليهاقبسن..الحكممنفذحتىولااحديشكلىن..الاولى

انا..الاصليالفاعل..مستحيل..هناكان..هنا..(احداالزائ!ر

ويأتيالسجانيهدله)بريءأنا..برلمج!أنا(باستنسلام)..بريء...الحيلةهذهعليهمتنطليولنا،ن.إعرؤونكاصبحواولكنهم

بينماالممثلالظلامويملأبهدوءمعهماالسجينويمضي..آخرسجان...استطيعلافاناهذاوفوق..تحتهترة:إءلانيصلجلاوالسرير

.(الئصفالساعةتدق-..يرانيلنانه..استطيعلا

اًلسهجين

الميلاننكرمنيويورك؟سجاناعينهمن؟هذاسجانأي.؟.يسمعولن.؟.ىيرلن
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---.ضلإوبىرلمخ!..-
اًلشاعرحاويخليل:الى

اًعشربلاؤرصان،اعودررر،ح-صديقتي-واعواتمو!ببقا-ا

اندحر،استبيح،اذلالصباجرولاحةفانطفأت

!ماعلااعودال!!داحوانخحرالمطرتنفيرالشباكعلىضىنر

قمرلا،زجمةلا،شمسلاصراحىسوب-كقلم.اوأهالغجركرقصاتفوضى

وصت!ضبليلتضيءاحتوصدىلىوىارالىاغرسفميالنجماتمولداو

وداعصدىلااءودالزهرجنازأتلسوىالدجىبحرفضالخفاشرحلةاو
.......لاالذءرواحتراقة،الحسباحومأتمشجاويحفينيفوضى

الفحمبسنععن!لقفجى"يىتعضقنىالجناحيةصلووجثةالخدرحتىيجتاحني

.الرياحمعبرفي!المطرصوتيااحلاكماالله

اصخحرسلتيكالخفارننىوحثةوراحهناكان،صديقتييااواه

م...الصباحذلكالعيونمجرحبعست-2
أنتثرالاسىءلىومأمل

مخيفقاظطرعبوصرانتصاربلاسندباد-(المطرزخةبعدالتربةرحمفي

الخدرسيتتهب:بأئييح!يحالهيولى(نكهة)،الالهالجنسىرائحة

تهي!،تهبى،سينتهييقظخياللأؤوسمجارورفياطفىءالشجرسيقانعريفياشمها

غرفتيفرأغالىإرصىوعندماالخدرأ-لىما4الاالميولايدغدغمادبيباسمعها

والعزيفالصمتدوارءلىالمطرب!ؤلؤمغسسولةلياةفيوالفحمعولاالحياةيفجرممافحيح

الضجرناقوسرقرعخرافيهجادبييعبرالرحمشهوةصبرتفرغاحسها

الصريفممزقخيالات.رحلات"لسنباد"يبعتنياناوجهها،الحياةهبىسرية

رحىلشبمح!،هنااذنهنافسيو6بفهناكسرهابهـان،وانت

نهدك،انت،كالفراشوالقبروالقدرالزمانمركني....الر(حم

النشر،ازا،احرفيثالخميقالطيوفجبوديلمهبالحبالترابلشوةفىاحسمها

...كالفراشوالقبر،!كاأذنهنا.-ون-والع،!ورالحمىبض،ريالرحمفييرعتىبماالنسلببذرة

الض-جرحى،كهفراشءلىبوارتم"الكهوف"والزهراجنةمن-اللهفي-

للضجرالمجذأفلموالىالخريف؟الحيفالهاز،:فأعتدي"الالنكههالترابفيالثموانحني

اًلضجرمرافيءا)وررجماتبفالءخوازرع.الحياةاوزعاديااز،ا

صديقشير،جنالعينشرقيةبا!واهلا(جزر،راحلصد!،))صرب!بصإحمرثية-3

!ه!وحشتظلاماقسىما!أهاوكديقتي:يىالعيتجنصينيةيا-وحين

اوودرايرحلحينالفوءدإعوحين،الكثيفالعتمةموجاغبر(.!بثريااح!ماغيرالهلا!الله..

لارصيفيفالرصيدعنيمرنحاومر،ساحراصباحاكان

لمامرلم..ءالبصرمدعلىكان الضجربأا"كلديمتيالمخيفالشارعليلومل

المطروحشتيفوقيهلترىخطونىانكسلرصدىاالزهربحرةالنسيميغمازل

فيالمطرضبىيغسل،يغسلهارصلتيجرحانينلييحملبالشجرفيطووليلبل

صديقتيياالعينينصينيةيااغودبالصداجالاوراقفتسكر

ا!خوريخليل-دمشنق!..اكيفجيعتىياالوحيدجرحيياالثمرويعهر
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طوكياللعل

النغميالتقمصمنطويلةاعمارسليلةوهي،وغفلتهاالنفسنجبفي.تم،يةالعرببالمو!يقىشبيهاالانجرةالسنواتحنى،العربيالشعركان

الحياتية.والاختباراتبالثقافةا"طعماولقد.المتكررالواحدالنغمالموسيقىتعتمدكما،الواضحالمعئىيعتمد

بثعلىاعتمادهافيبالموسيقىشبيهةالمعاصرةالقصيدةكانتولئنموسيقانافيتطضكماعليهتطغيانالقافيةوضوضاءاًلوزنجلبةكانت

الكاتدرائياتتشببمافانها،الموعيفوقهيالتيبالاجواءوالايحاءالنمول،العصبيالانفعاليثيرمماذلكالىوما،والتصفيقوالنقفالقرعجلبة

عامة.وحدةعبرواجزائهامظاهرهاواختلافوتصميمهابناوهاجثمناعمق،نالانستجعلالتي،المتمهلةالوئيدةالفنيةالئت!وةتلكدونمن

المض،العرضيالوحيونزوة،الارتجاليسيغيعدلمالحديثفالشاعر،.والوجودالكونبحقائقاتصالا

يئصرف،بلالتحامثونوالمتقاربةاللةغيرعلىالمجتمعةالمجزوءوالابياتاك!وبالقصد،"ةالمسرةالنمنيةبالصورالشعراءهؤلاءاسرلىولقد

اثرومرحلةمقطعاثرمقطعاخلالهمنالقصيدةتتطورمخططاعدادالىلميستلانها،زائفةصورالوافعفي،هيبينما،بالجدةغرابتهاتوهم

قدالمقصيدةبناءباننشعرحتى،النهايةالىيوفيلاويكاد،مو-لةوالشعر.بالممانيوالعبثالتجريدعلىالقادرالفكربلالنمولوليدة

تجربةخلال،*خرللبعضبالنسبةبعضاتتالف،اجزاصاوان3وهو،نقررهاوبهنقروما،نفهمهعماتعيراليس،مرارااسلفتكما

عامة.وجوديةجاتيةوانما،الناسبهواحاطعليهالالفاقجرىعماتعبيراليس،ايضا

المعاص!رة،القصيتفيوالتركيبالتاليفقضيةتفهمعننعجزولقدالانسانيشعرحيث،والغموضاللبسحالاتمنحالةعنتعبيرهو

مسعوتنمو،الزمئفيتمتد،القديمةالقصيدةبظفانهانرركلماذاا!بىااليقينانلهيتوهموجثيفهمهممابكيراعمقهومايعانيهاًن

والفكريةالنفسيةاحوالهوتطوراًلشاعربنمووالصيرورةالنطورمن!ررالمنطقمنحقيظ؟كأعنتعبيراًاصدقيهو،راغماايمانااعصابهبهتؤمن

الفثليعانيقجهماالقصيدةمستهلفيالشاعرنلقىفقد.والحياتيةهواًلدازمالشعرفان،لهذا.وسورءالوعيمظاهروسائروالتفكير

نفسهيتداولالشعورهذاويظل.والعقمبا!"فا!لآاشعورواوالضياعيحلقاو،النفسفيوالتقريرالوعيدائرةماوراءالىينفذاللثم

استقرارولاقلقفيالبقاءمتئازعا،اكأملعلىنجببمثه،فيهاويتمزلىواك-،بالظلمةالممتزجةالاضواءمنالهلاتتلكالىفيصل،فوقها

منيأسالى،حينا،وينتهي..اليقبنسرابمنلحظاتفيهتعبر،المعاصرالشعرجماعةمايعنيههذاولعل.الاشياءحدقةحولتتجول

يخنرجحيظلاو،والتجمدبالبعثايمانالىاو،والحضارةالانساناشارولقد.الواقعفوفىانهابما"سرياني"هوشعرهمانيدعونعنما

القصيدة!لفالثاعر.والانحلالالياسمنفاجمةاعظمشكفيويست،العظل4ايىوبخلصالمنطقءايعيهكلالى"الواقع"بلفظةهؤلاء

وللوجودهلممببر.معاناتهفصةاو،نفسهفصةيتلوكانمايبموالحديثةمنوالتحررالعقلجدار!ةحطيممحاولةسوىالواقعلتخطيمحاولتهم

طابعتحملالمعاصرةالقصيدةاناينايخيللاينفكفانه،لهنالاننفكشعوريةظلالمنالنعسفيماليغشوا،المنطقيةالاساليبربقة

عقتالىمتمرجةتنزعثم،بمقدهةتمهدفهي.الفاجعةوربما،الماساةموجةتيننلعهالاننفر،هاربةحدسيةومويجات،الفراضواءتبددما

شأراوراصامخلفةالتيهفعبولوتتعم!،والتج!مالانقباضفيهايكعر.الوضوح

جديدين.وامل،بعثشفقاو،العدادمنالذيالطربءنحالةالقديمةكالاغنيةيعراًلقديمالشعركانولئن

خي!منتتطورولا.الزمنفيتت!لافهي،ا)تقليديةالقعإةاماالحديفلأاهـةالقصبفان،الواحدالنغمولتبعالايقاعوضوحمنقيلد

تعزلبلوتجاربهالشاعروجودبتكاملتتكاملولا،والمصيرالحياةىكأتمدويمالفنيالتريهباعتمالمافي،بالسمفونيةشبيهةغدت

قلما،عارضةكنزوةقيأتهاتنقلهااوفتصفهاالنفسعمرلحظاتمنلحطةالوجودتعانيحضارية،نفسيةبصراسةالقارىءعاتواجهبقدر،الطرب

ينبعومابهيحيطلمابالئبةوتطورهالشامرارتباطفيهايظهرتقلانثون،الفلسفيالكشفماوراءالىتغور،ذاهلة،شعوريةمعاناة

نفسه.من.وجديةرصانةعنه

درجالتيالمعانيالىيلتفتونالقديمةالقهءيدةشعراءشهدناولطالماتمالحاصبحت،الحديثةالقصيدةانالىالانتبا.الفتلكيهذااقول

والتزويقالتعقيداليمنصرفينالث!عراءمن3سبظمنتداولهاعلىوعاطفةعقلمن،الثماعرذاتموحمظ،الوجودفيواياوترىفضية

يلتذتفانه،الحديختالثاعراما.المستغربةالمنطقيةالعلاقاتواقتناصنطقاذاحتى،الزمنحدودبهماتزيلالثقافةعمقمنبالغة،وخيال

فيتتعقدالتي*زمةعنمعبراخلالهامنالانسانوالى،نفسهالىابدايخآماهاشرعانمنذ،لنفسهالانسانبمعاناةينطقهوفانماالشاعر

الوجودغايةلهتعينحقيقةاًلىويرتاحذأتهيحققانيحاولفيماوجدانهالهاويةالىالانسانوايقظالمقلسيطرانالى،*سطورةضبابفي

تجتازوهي،تنتهيوقلماتبداالمصيريةالتجاربوهذء.منهوغايخ!.الوجودحولالحيرةبمالفاغرة

حتى،اليه+لطمئنتكاد،اليقينمنحالةوتتوهمالمراحلمنكثيرامنذالقارىءبهايترنح،عابرطربنزوةليستالمعاصرةفالقصيدة

*حودبينالما!لمالترجحهذاولعل.جديدمنالشكفيهايعصفبعضا.ءتقصمة،التجاربفيهاتدلهمحالةهيوانما،*ولىالقراءة

مادةهوانما،الوجوداحوالبينلهلاقرارالذيوالتنازعالنفسيةالصوروليست،مفرقةمنصهرة،متوالدةمتزاوجة،*خربالبعض

تثوتر8لتيالتياراتعنصبرالتعراتيعننوذلك.الدائمةالشعرالت!المضاعفاتلتلكالظاهرةالنتيجةسوى،القصيمظفيتتجس!دالتي
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ويدفسان،واللبسالحيرةيثيراناللذين!التمزدللنلق&ضدئلولانه،لايثنتلكنة،يقصراًويالول،عاطفيبيفنثوهمهؤالتيبه

خضمفيايالعابمخضمفي،كالسندباد،يطوفانالىبالشاعر؟-مظاهرهوتعفتالفكرلتجمدنهائيحاسميقينالى*نسانخلعي

اليقيق.مرفاالىالنهايةفيبهتؤديالقمررياحلعل،الذاتليستالاسطورةلانالعديثللشعرضرورية*سطورةكانتهناومن

يستطلعاًلثاعرنرى"البصارةعند"الاولىالقصيدةفقيافحد،محاطفيشعوركلطيقينهيوانما،حاسمةتاريخية،هلميةحيقة

اـلبصارءوببست.الحاضرمنوينسعقلهانخللانيبمد،الغدنجومفيهـثدهي.واـبومبماللمولخلالمنالوجودعنمعبرا،الخيالمع

إنسحاومنرعب!بل،وتروعهنجفسهفياليقينتثبوشلمدىرعزسوىذاتليستلانها،التجسيدمرحلةللشاعرتيمرايضاوهي.كالش!ر

فبمويحياالماضييدرلرفلالسان.والزمنالحياةجدارابامالعقلكما،الصوروص،بالمعانيمنبهالةتتواكبوانمامحددقاموسيمفى

يتلمحهينفكلاانهمنبالركم،المستقبلمعرفةعنيعجزلكنهالحاضرالشبببهةوالاحاسيسبالذكرياتيغشاهاالتاديخعبراقدالماان

الليا،هترفىذلككانافقد،وحاضرهالن!ماعرماضياما.ويستطلعه5-عطودةالاساننفهمولا.اًلثاعرتجربةتعتريانيبالاحاسش

والتيهالبشكمنزوبعةاي"والبروفىوالاصداءالرملبموحيفلي"هـنتفدفانها،العكيعلىبل،المماصرةالقمتيرةموهضيع-منموضوح

اللبسواصداء،واللااستقراراًلضياعرمالعبرهما،بهتعبثالثقاهاتاووالحضارةالشاعرذاتبينالتقمعيسورمنكورةخلالها.

ابامه،تثيخعىلاوتكاد،تتخطفهاقىالحقائقوبروروالنمولوتردالصورعنزتتلمحفهي.الغصورخلالالانساناليهااولىالتي

لون،وبؤسبالحاحالندجدارءلقرعنرا.لهذا.وتتعشتزولحىالوعم!وترنحاتاريخيقينالقصيدةعلىفتخلع،المعانيفلئة.منخلال

والتبصير،الرجمالىينحدرانمن،ياسبهشدةفيحرجايرىان.سياقهاالقصيدةاتتابع،"وتمحيتتقلص"موذهوله

العقل.يقينعليهاستحالانبعدإقصهـصذةاالفواممنالقراءبغضاوقظلكيالمقدمةهذهاسولى

التيالانسانيةيمثلمانجقدر،ذاتهيمنللا،هئا،والشاعرحالاتمنحالةوكانهالشعرالىيرونينفكونلاوالذينالقديمة

الئي4اًلفراهالهاانبعد،فبهاسراماممحئولةتقفبرحتماخطابةالشعرفلبيس.الالفاظوضجيجالانغامواصطخابالطرب

وحاقرها.ماضيهاابتلعفرهقجدبماعملهووانماوالايقاع؟لنبرةبشدةالتصفيقتستثير

فيلنايتوهم؟غدهيستطلعفيما،للشاعريتبينماذا،وبعدمعه،.خاملاالشاعريرإفقاناستطاعمنالانثوتهالىينفذلا

ماضيهمنخيرايكونلنالشاعرغدانالقصيدةمنالثانيالمقطعالىتصللاالحديثةالقصيدةفان،لهذا،والخلقالابداحصليب

فيتنقيه،جانبكلمنبهوتحيطالغربةتعزلهسوف.وحافرءوالتثقف،اةحصيلامتأبعةعلىدأبواالذينالقراءنفوسفيالامداها

"("ذنيه+فيالربصوترمد"اـنبمد،اـيماندوبئ،"لوجودكهفينعوابانيكتفوهاـنرون،اًلجديدةالفني!الحركاتعلىوالانفتاح

الر؟يانبصراننعتملاثم.الص!تليلواعزا.عروقهوصدئتليست،غالبا.،الآفةان.وانغلاقهاغموضهاالحديثةالقصيدةعلى

غربتهافينفسهوادلهمتضميرهفيالسوادوانمق!،اجتاحتهوقدالشاعىرءتابعةعنالقراءعجزفيبل،الحديثةالقصيتكموضفي

:الجنونعلىاشرلىحتى،وصمتها.يحر!نالتيالوجوديةالئفسيةالاصقاعالىوالنفاذالتجربةرحلةفي

الصمت.ضمرانشقوربما.حقائقخلالىمننفسهحقائقلاكتشافمحاوذهفياببهاالنلوخعلى

ضموهبلاشمسعن.المتوهريةالمشورةالوجود

الجنونيغزلهامحمرةأنجموحمىعلىبل،الافاتمنخالصةالحدينةالقصيدةاننزعملانحن

الجنونتوجكوربماالاجنن!لأللشعروالنسخالتقليدثار2منكثرافيهاثهد،العكص

الذياًلرعبنتيجةهمالهاضوءلااليوشمسه،الجنونانذلمكاناًلا.والانطلألالعقممظاهرمنكييرةفيها.مظاهرونشهد

انه،كتفيهعلىالمصيرهمجنموقدالمماصرالشاعرعلىيستولىالئمعرحركةلان،جميعا،الحديثينالشعراءلتسفيهيكفيلا

الىيرتقيانمحاولا،القدرصخرةيحملينفكلاالذيسيزيفمشوىالىتنهض،متوغلة،مثقفةموهبةنويشعراءتضمالحديثة

الطيئيتشبثبينما،والحقيقةالنعثشمىتشردحيت،الندرةترتدي،والثقافهالموهيةمئممموشعراءايضاوفيها.العاببةالتقافة

والعجزاليهيتعرفالذياليقينذدوةبينيتمزقويدعه،بقدميهيثيربئلوراءهوتحبو،الخارجمنالغربيالشعرازياءقصائدهم

قمميه.ويسمربهيستبدالذيمنلمحنران،العربيالقارىءعلىيتوجبلذلك.والشفقةالدمرة

فينونملاناردنااذاانناالا.ظاهرهافيتجربتههيهذ.اًلسديتالشعرحركةعلىفيحكم،والاطلاقالتعميمالىالانزلافى

منالهربهو،بالفعلالشاعرعنهيعبرماانلنايتنين،ولوجها،ئقافنموتضطءلت،موهبتهمانعرمتممنجماعةيرىفيما،بالعقم

التبصير""بين،فرفىثمة،فليس.الحيرةوجحيم،العبثمواجهةلذلك.مقنعةمصئوعةووجوه،زائفةبشاراتصفوفهاالىينسلون

تجربةانها،واـحدةلتجربةمختلفانمظهراًنانهما،(9الجنون"وفيمااًلحديتالشعراعأبتاـتيالطفرةتلكالىللتتنبيهبحاجةاراـني

يضرباللى،الحياةواقعاحتمالعلىاًلقدرةوعدمبالعقمالشعورالشعرمنالنوعهذاكانلقد،"النثرفصيدة""تسميتهعلىدابنا

انه،للتبصيرحتميةنهايةالجنونكانولقدبةغايةدوناًلانانفيهرالثهو!تهـرجالغربيةالتقافةفيالجئورعميقفنيلتطورنتيجة

المرعنة.ونتيجبهالفاجعوجهه.مخلصافنياتدرجاالمالولىواقعهمن

ءتكاملض،متطودة،الشاعرنفسفيتتصاعدالازمةتظل،وهكذا"راهقيئ،بعضدستمشبوهةكيمبا.لان،العربيالادبفياما

وهو،بالجنونمنتهية،نفسهبتشوشا!،عينيهنجنثوشمبتشةمعظمكانولقد(،اًلنثرقضيدة*ما.د!ز.ينظمونفاصبحوهالمنحلين

ذاتها.هاويةفيالنفسانتحارانه،للانتحارصنوولم،الصعببالفنيتمرسوالموممنالادبيةالانباءجامعيمنهولاء

+كع.المسارحكمهرجيالخارجمنشعار.لبسوابلميهيتطوروا

الجنونلان،تمامايجناندون،بالمجنونيهمالثاعران*ايجابياموقفاالعربيالقارىءيتخذانالضرودبىمنكان،لمهذا

عنيثيحاي،عنهفيشيح،واللايقينالمبثمنرعبابأقلليسا،بازيايتعلقونبرحواماالذيناولئكفيخزي،الشعرحركةمن

الزمنبهايمرسلوىلنفسهويتخذالوجودفيوالتحديقالتفكيرلهاانفسهماعمواالذفيولئكاويكبروراعما،حبوممفيويتعفرون

التجربةنجبتقمضالشاعريعودوهنا.وو"تهبثقلهيشعرفلا،لونه".بمعطياتهاو*ختماربهالاتخصعيعمرهمونتروا

دإودعقدكانفكما"الرمار!هر"فيعاناهاانلهسبقاًني+!يع

"(الحضارةارضمنالسفليالما-واقع"هياتيالخماراتاهمية(:"والريحالناي"لقصائديجعل،جميعا،وذلك

،":والخليجالشط"مقاهيالىينصرفالاننراهالرصينالوجوديالمشعراليهااوفىانيالنروةتمثلفهي.خاصة

صمتكواملأ،ثئتان،هناظلحضاريةتجربةهي"والريحالناي"فيوالتجربة.العربيالادبفي
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الن!اي"فيالامضو!لقد.والغيبالر؟يافىبأحطعليناكلطلالاغانيحمىمنالاجوف

نهر"فيمثلهقدوكان،واحدالوناتغزلاتيبالشمس"والريحوالخ!اب!الشطمقاهيفي

:قالاذ،روعةعنهاتقللابصورة(!الرمادالنهيجالمستنقععلىيطقوابيضبخارومن

عنايطردمن،الصحراءيطميقينامن،الاغانيحمىفيوعيهيغرفىان-تطيعانهيوهمفالشاعر

الرهيب.الوحثيذلككانولقد،ومجوؤهابخمورهاوربما،وضوضائهاالمقاهيجلبةوفي

المغيبكهفمنيزحفعن!ماالكالحبوجههاالتحديقومنالفاجعةمنللهروبمحاولةالتحولهدا

الكئيبوالحيالمحمومالشارعويلفيرواجهبرحمافهو.الجنونالىيهيوفياناوشكالذيالبغيض

الناي"فصاؤدفيتطالمناالتيالصورانفيهريبلاومماافعمانبعدعفنجنخدرانيحاولالانشرعلكنه،ومصيرءنفسه

فيطالعتناالنىالصورمنكثافةواشدتعقيدااكثرهي"والر!حمقا!هاارنجادان.والمجئونالطسحنىفيهواكحديقمعاناتهفي

خطقايخطفالذ!مالالثراًفىلذلكتنمز،-ماانهاالا،ا!اًلرمادنهر"،سليبةوشلةشها،للخلاصوسيلة،والتبمبركالجنونهوالشط

.0000001يلحانتاعركانانوبعرر.والقنوطالاستسلامرمزانها،منخذلة
الدمنيفوالتعملمظاهرمنمظهرلمحيهاللمحوللما،الساعرعمسب.

ميالانسانلهـغايةفكريحضاربمريقينالىوالوصولالمعرفةطلبفي
الدرا-ةوراء،المقالهذادي،الساداناودولست.التعصد

فيلذلكاتصدىسوفلانني،"والريحالناي"لقصائدولفنيةيثابه،تافهةجاةيجابان،عفجم!الاناصبح،الوبردمن

وانما،المعاصرالشعرفيالصورةواقعفيهادرس،لاحقمقاليفقورالذين،العاديىنايالناس،المقاهيروادمصيرمعمصيرهفيها

يرم!تعرلااةخليلاانالىلاخلص،الملاحظةبتلكاًجتزكلوءاردت.الوبردبعقدةظزماوتساؤلاوتحردونباسوعمرهم

قباخ!.نزارقالكما،19محابرهممنيشر!ولاالاخريناًصطبعوهـمنفهججممن.فنقذه"والمجونوالسلوىاللهوانالا

.....شبيهانوهما،والسمبالضجراصاقيبلوتوترءقلقهتخدر

فيمةمعالافصع!كثيرنامنهيلشعرناةمع.حليليمنلتضمحرلمدمسمندلوينع!!ليبميلهقدرالذبم!المصرتفاهةيدركفيماالالسانيجتاحالذبم!بالشعور

.،...م.5التحرراسبيلفيالشاعراليهاينصرفاًلمتيفالمحاولات.الوجودفي

للموضوعمليس.والمصيرالحياةبواقعلكمليتصمونالدين...

للناسمبلول،مثاعهوالمو!وحلان،الفنفينجبمةايةحمعذاتهعمصءلحظاتمنسظةفيتوهمهوهيمختلفةائنهيوالانعتاى

الىالابعادمنهوالنفاذتفجيرهجملىالشاعرقدرةفيالايةواؤما،حميعالكنه،فيحب!برحماالذبماادحولمستنقعمناخرجتهانها

يخيلوهكلما.البشريةوجداناعماىفيالنائرةوالتفسيةالفنةور!اذلاجدارضمن،مفرغةحلقةفييدوركانانهيتحققماسرعان

ومعانهمورهوليشت،والتيهالسأمعرثيحملخياناليناطعمسوىلهاكللاكلقمةويتمضغهايلوكها،ذاتهعلىيلتف،منه

-!.:والعفنوالوحولوالطين،اًلمرارة

تحتنفسهمنتتصعدتنفكلااقيالمحشرجةع!ل!ةلاناتوسوىالثمى!حمن

واحدالونايغزلالذي

الاسنتقرارتعرتلاخليلتجربةفان،امرمنيكنومهما،والرمالالنبعوصحوالوحلبركفي

الذيالميتيقيزيقيالقلقبتاثيروتتكيفتتطورنراهابل،والجمودالونفيالمطمورالعفن

سوى،القصيدهميهاتعبرالتيالحالاتوليست.حياتهيجتاح.برتقالوزهرابيضوردطلال

فيصعودالساميعانيرايناهانفبعد.يعانيهااقيللتجربةمراحللت-االشمسصورةمنللضجرالشاعرمعاناةعلىادلوليس

،جديدةمرحلةالىيتجاوزالاننراء،والطينبالوحوليتمرغمنو5الواحدواللون،الوجودهيالشمس.واحدالوناتغزلتبرحلا

منهاسربمحاوله،ذاتهالانفيوكانت،الاولىالمرحلةمنانبثقت،بينهافيمااًلايامتشابهتخىجميعامظاهرهغشيتاتيالرتابة

والسامالضجرحسيميتانالشاعرحاوللقد.عليهاوالاذتصار.لهانجغبراوتطورولافيفاحركةلاالتيالصماءاًلارقامتتشابهكما

حتىالتموتسوىذلكمنمنقذالهيرفلم،نفسهفيوالتفاهةشكلةهيالانسانمشكلةانعلىيدلناالحياةمنالضجروهذا

الحس،وغفلةالغريزةبغيبوبةشبيهةغيبوبةفيوالتهويمالخمولبالوجوديتعامى،اللةبفكرةيغتبطالانسانكانانفبعد.ميتيفزيائية

تجسيدفيوفقكما،اًلحالةهذهبتجسيدالشاعروفقولقدانمحاولاسيطرتهوتت!رضموالعقلطفق،الحاضراًلوجودعناللاحق

ذاته،الانفي،هيالتيالحسيةالمظاهركلمن،السابقةالحالاتوالفوضىللتناقضمسرحاالوجودلهوبدايسشطعفلم،باللهيحيط

:يقولفهو.الداخليةوالانفعالاتللمشاعررموزمزيلا،واللاجدوىالعبثعلىالانسانعينيالعقلوفتح،والصدفة

يسعفهم،جديدايقينايمنحهماندون،الناسقلوبمناللهيقين

*"،4**،"،*4سس"-"،*!ه،مء4،"-*444**،!ه"!هئدركلئيءل3لدررالشاعراصبحلقد.الوجودصخرةحملفي

4،وضرروهمسوىليسيدركهماجميعاناو،شينايدررلاانه

،مصيرءجهل،اًلجهلضمنمعرفةسوىليسمعرفتهيدبممالان

اءاتهكاىفىههـكاابخفكرةشداولاسرفوا،اورولافيالحدشن.ان!الشعراءشكلا
4مسععالوجود.كلبهالع!الميالممياءالصدفهوللكاًلكو!ومصير

:"4ءملتهتمزداننذكرلذلكويكفي.والوجودالحياةمنوال!مالضجر

:،ع؟لاءكانوقد،بودليروحيرةوبويبرونوتهويمة،فينيديكنسك

*الفاتيكاقصءاةعنوالدينيةالتاريخيةالمعلوماتاو!س:!بكالاسرىيهايامهموانفقوا،البقاءطعمافتقدواةد،جميعا

ستمايهمناكرلسلطانها..دينيةكمءتزفةلةكد:كما،ارةمدينمأوىفيالثحوبالكيريكالمرضىاو،الكونسجن
.يحعع.وءو..فيو؟اومنقولهتجربةليت،للسأمخليلتجربةانالا.بودليريقول

العالم.الحاءمحتلففيكالوليكي.!تسرينالف"بهاويشعر،كعس!منتفيضوانما،مباليالا،ذهنيااخذامأحوذة

"،!ه!ه*!ه"!ا"،!ه"3"!اسي"،!ه-كلهيمهي"،"حيهيص!اانهاحتى،لممهم..حدسهفيوالسعودداءاًلقنوطاغوارمنمفاضه

بروتاصوهـ،رار:لننر؟للداو،الدايمرفيعههوالسامان.جنبيهبينكاللهاثتتنعس

..؟،ادبودوحياةحياتهاطلعلىتنصبتفتالاالتيالابديةالبومة-

:،جديدةصورهيسأمهبهاالثاعرتصوراًلتيالصوراننرىلهلا
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وههذا.والاغواءالرشوةحورياتاكمامهمنويسقطالمستحيلتستحيلارا!

البريئةو،داةنهوفطرتهمثلهوفقدحقيقتهفقدانسان،العصرانسانلحتيقلتمساجثم،مسمومةلشجرة

.والاررالجمرعلىالمشيحذلىاذاالاالعيشعلىيقوىلاوغداالذباببجلدهيتقي

هرالشعرانفلناعندم!ا،اقدمةافياليهاثسناماهذاولعلوالذئابالاصفروالعلق

والقيممعالمرةمعاعيلاوجودياتنازعاالشا!رتنازعمنتعبيراباللهاما،ال!!لانعدامرمز،شائعهوكما،فالقمساح

الذصنيالفكزمظاهـرمنمظهراالتنازعهذاورصى.الحضاريةفيالحىفيهتوحدوجدانيتعبرفهي،والذئابالاصفروالعلق

وانما،الاشياءبتقرير؟نرفيالذياللامباليالملميالنظراو،الجافنفستلذعتبرحلااقيالرذائلليمثل،الخارجفيالمادةمبصالداخل

فيهامابكلاكصاغرملامحعلىالأساةنجبه.نرتسمحياتيتنازءهوكعلقمنهاف.عىاوالقدركذئابتنهشهااوالدناءةبئبل!الشاعر

،شتعلبل،الناريرقبلافهو.وتمزلىودمارواكفهرارفاصعةمنوتقريروعي51الكثيرالتدرجدلالهمنعليهتنطويوما.الاصفراللؤم

وحشرجته.الاحتراطصانينسوىشعرهوليس،بها.ةلبهمنوالممافيالصورتفدانينبغيالذيالدصهولمبصيتفقلا

...لا.....ا.لاالتقريراثارمنويخلصيصفلمالمعامراًلشعراناقولواكاد

صهالديئفعاو!ىاالشعرمىالابا،السعررالمعاعرفبميبمعبيراولمعاهذالىعورةمنلينتقلالشاعربهاالمالتيالاداةفهذه.والسببية

الآهاتفذكروا،الضإرجمنبل-"لأداولوء،عصرهـ!بواقعمأساتا.ارتجربةتسيفهاقلما،والرالهمنطقاداةهي،احرى

لهذء3ذكرع،/بىدولىم،بالرفيقوالانجاروالمجونكالزلىصمايمةالاج،النثريوالردالصقريريتجنبكيفنحالباص،يدرل!خليلانالا

فعصدت،والوجودالعءسلواقعالص-إمةمعاشاؤهمخلالمنالاسصاءاوبصإصىثهـعرفيتكثراككطالعطصاو4تكراراشعرهفينشهدفلشا

عصبيرازورمالإقيرأ!افيماالقارىءتثيرالصحفيةكالافارقصائدهمكافخليلشعرفيشمدوقلماالفواصلعددعددهاليفودخنى

الا!!رهـ.ائرىةوج!ع.نزولانتقملالمكنها،وهـافةرو!فحلووةاداةوليتومقابلة.منطقاداة،ا+بضا،هيانيالتشبيه

امرالىاكنوإ"منايرف!،هـلطولا.الذاكرةغفلةفيافتة.ونعولورمز

العه-!الانةمالبينلافنرالاخامروءـوفيالمقدمةاليهالاشارةالتسرتئيةالنهاهامرحكالىتبلغالمالقصيدةفار،امرمنيكنومهما

.005!بة...حاولانفبعد.بكببتهاتجربتهعنالتعيبىيستنفدلمالشعرلان

تمرلئالىابععمبيامرنطببحوادبسانعياالتيلالفصاعلمه.منلفنيبماقواذولمرلبشعوالى"حورةة4شعدرلاغفاةفيللوجودوتئارعهوقلقهوهيهءيطلىان

.!فاحا،و)دتقدفىتاةانإعرفونعندماو.فيفلموننجأثرونحمبعا.الحياةمستنقعفيتمساج

....لالاء....يستحيلسراء

علهوالاب!الخلقؤانرهدنفنارلعالمىولمورتبولد.منغرنهاولناحيةلهعاهالفنيةالعيونفيالاثبباءيموءلشاحر

حزينمكلج
الب،ةفينش!.دولكم.ذاتهاالحادثةطص.بةمنتولدللالمشاركة

..15لأ...والغجرمسرجكل

كا،ستالحروقةوالاوبئةييفاولدجدانو"لالع!لانفاجعةلالذتيطعيمض!الحوهيلامىنحافياويمشي،الافمىيرويرض

بة.،يلابرعلى،الجمرعلىيمشي

ءنألفنئهللؤبملحقةلخيانختلفالغدبرماوشلانىولر-صيهبذائهامورلهزسررجم!عهالس!ولي،والحجرالزجاجاسنالهفييعجن

واللهول،والمرضاالنفسيةالغبطةمننوعبثفي،العصبي*ئفعالوالظدلالشمسوهعكفيهفييقمم

يتاثر،هوفيماوالخلقداع4الاعلىالشاعرلقدرةالقارىءف!عح!،وشالهالةمنهاي!سع

ع..1..0...00..0الطوالاكمامهمنتهبطحورية

الحادله.عليهذطوياليبالعاجعه،ذاتهالانفيمر!ةمنوعورهاموسيقاهافيالدلالةرانعة*بياتهذء

التجارباصدوصمنهيالعصرلقضاياخليلمعاناةاننرىلهذاومنالقمعنتخلىقدالشاعرنرىحيثالتجربةمراحلمنجديهة

خلعاوالوجودللمصيرتنازعهوشدةاًلىوغلةثقافتهلان،الشعرية،التهري!الىمنصرفا،الوجودهاويةفيالمتوغلالجدلبالبحث

قبللااعمادعلىالنفساغوارتنفجرتالر؟يانمولشعرهعلىيكسبلكيوذلك،والكلبوالخداعالبهلوانيةالاليبفيمتفئنا

النزواتتلكياغر:فكلالاله،اليهابالنفاذايشرالعصبيللانفمال.المخادعةالمهرجةالمداجيةبشخصيتهعيثهويكنسبالناسامج!

النفس.جدارعلىالمنطفئةالعابرةيجريالذيالوجوديةالتجربةخطيتاببصبرحماذلكفيوالسصاعر

-..لا...ء..االثاعركانفبنما.اخرحيناوغامضاحيناوافحا،القصيدةعبر

ولجارب!حابينلرججبرحتمالعصيده!نيكنصعهمهماا"هـلمق-لالمن*!انيمدى،القصيدةمنالاولىالمقاطعخص
الوصولسيلفيالثاعرالحاحمن،ذاتهالانفيمعبرة،بة.....-

المقطعفيرايناءولقد.4الييخلدانيمكنهالذيالي!ينالىالمجتمعخللالمنابما،الوامعحلالمنالانلهيتصدىاعبح

اعجابهمويثير3بوويغدرالئاسيعوي،مهرصأاًلىتحولوقد*خ!،الفكز؟لآالةيممتصتئارعهباينا*ولىالمقاطبصففي.والحضارة

براعمادات!ديقمنعينهيغمضلمذلكانالا.المخادعة!لموانةالربصوتترس!"والغيبيلليقينوافتقاده،العقلعجزمنوبؤسه

والسحرالت!ريجانذلك،حزينمأرجلكنهمصجفهو،الهاويةواوحالىيلتفتا!شاعرفانالمقطعهذافياما،"اتنيهفي

مظاهرمظاخرمظهرسوى،الواةعفيليس،والعقولبالافكاروالعبثيعجحلا،كيبرمسرحسوىليسالمجتمعانلهفيتحقق،الحضارة

والجنونكالتبصيرانه.مصيرءفيءفيعلىالجاثمةالالديةالصخرةتلكالنا!ط،ءنحقيةتهاي،وجههيخفيالذيام!سوىفيه.ينجبولا

....000001ا؟لا...الذينانيقولانيودوكاله.والتعلقالرياءمنزا.مفاوجهاو-ستمي

مبميه،لوعيسعلةفيهاتنطعىءزوعهشدتوشيه،واننتمسح!قد.المثعوذين!وىليسوااتعفيقوينالونبلانتباهيستالرون

.وابىراحوالدموةالاسىمنخفيةجمرة،الثاعرنفسكليف!علماذاع!يستجلالميشوغدا،حقيقتهلاسمانافتقد

وعيهلتخديردا41يسمىالشاعرانلنايبدوينفكلا،وهكلىا.وشعوذ؟خداعحضارةهىحضارتنالان،الناسويخدءنفسه

مفرلاالبوسكلنكظلبهيلحقانوذاتهوبمبهلكنذاتهمنوالهربوالضماثروأللؤمالحقدافمىانها،اضنفسهفييحملامركهقكل

منه:جمرعلىفيمثس،يميتهالالكنهنفسهافعى-صروضوكل،اءالسوب

تمساحغرتراني*والقيفىدالتقارصدزجاجوياكل،و*حتقار،الزريهصوابر*ذى

مسمومةشجرةترانيلضمسعلىيقبضبل،بذلكيرقىولا،واحجارها*جتماهية
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تجار3فيتمحيالزمنحموداننقولننفكلالهذا.اًلر؟ياذهولاًلجنونيغزلجحيمصفت

لؤيافيشاخصة،واحتلحظةالىالانسانعمرويتحولخليل!حزينمهرجا

التاريخقرونفيهاتتجمعاقيالمبدعالحدمىلحظةهي،الشاعرصامتاكهفاالصحراءفياراك-

،واحدةلحظلآخلال،تقلإتراءفانت.الانسانيةوالتجاربالبثريسنينمنكئتممااتصى

الربشفاءبهاتتلمظالتيالضحايا(ساببرمتقمدانفسهمن،الغيبساحرهعنجداول،القصيدةعبر،الشاعرويستمر

والسعكر.البوحبنشوةوتعرو.عروقهبهاوتتروىنهايةفيعليهيثورحتى،المظلمةبالآفاقلهيوحيالذيالقدرمعاًبما

وعمقاًلمعاناةصدقيمنفيهابماالاسطورية*بعادهذ.فاين:ولعئتهتلفيقهمنساخرامنهويحرر،القصيدة

حضوزمنعليهتنطوبم!وماالوجودوذاتاًلشاعرذاتبيئالحلوليةالطريقارىاني-

وا!تا!يخ،والزماناكانجداروراءامونووحدةالحقيقةقلبفيوالبروداًلاصداءاخرسمن

فيمشامدتهعلىدابنامما،الوجوديةالاسطوريةالابمادهذءاينوالظنونالعتمةاحرقمن

الشزوقة،الالسطورةاغوتهمالذيناًلمماصر؟نالشعراًءبعضىقإصائدتكونولنكانتماقبلمنكانها

ووجودمم!تجاربهماعصابفيتنحلاندون،المترجمةالحيبصمارةمناضحك

والنفاذالوجودتاملفيوالاغرافىالبقاءتنازعفانبدعولالعببنساحرجنلفيقوما

بابرامخليلذاتفييخزدد،جميعاذلكان،اًلمدلهمةاعماقهالىمفاجيء.نحولعلىتنطوبمايةالنهاهذءانللقارىءيخيليويكاد

لذلك.قلبهفيوالخفقاناحشائهفياللهاثيترددكما،وجبرية.يتبين،القصيدةواقعفياًنعمنااذاانناالا.خطفايخطفوانقشاع

وعئه،؟ننكاملبهلوجودءالثاعر.نحقيقوجوءمنوجهاالشمركانتة،دمالذيالمقطعفيتشرباخلتوالبعثالتفاؤلاضواءانلنا

الانسانية.ابعادهو.بتملىيصمرمنافيصثوالغبطةالفرحهزي!تلمحنالقد.المئهاأ!المبعثمرحلةتقدم

+"عتولدالمجيرةومرارةالطسظلمةومن،ابقديموالصمتالزهركهوف

هيلا؟هاا:ااـبصارةا"قصيدةعلىالكلأماطيلاناردتولقدوالضوعوالغبطةالعافيةترنحالنذىفيتبثاتىالثمىخمرة

ولان،ا)هـإوانقصائدبينمنتدرسلمالتيالوحيدةالقصيدة.والتشا؟مبالقنوطو.نلإنهاالقد.لمةذا.لهعغنمزيرلمةوالاخضراهـ،

كما،روضوحاعماقهاتظهرلا،خلالهاالشاعرعاناهااتيالتجربة،عار؟الشاعريقتحمهالذيالثورةبركانبل،الجديدالبعثانه

لمثراتقتض!وانما،ومباشوةبيرتتفقلافيهاالابداعمظاهرانءرتوتالناربواحاطت،وتعثرهوقلقهوعمههمهمنتحرراًنبعد

والدراسة.وا!تودةالرويةمنءنلهفبمفر،الربعروربهاترتويكذبجهجعلتهخىرمهفي

الىيخانجن!ررتقتربمافمنها،ثلالةوهبىالاحرىا)قصائداما.بصوتهويؤيسهوجهه

قصيدتاوعبالاولىالقصيدةهذءخلالالشاعرعاناهاا،ة!التجربةوالصوربالرموزمشبع،القصيدةمقاطعكسائر،المقطعوهذا

قصيدةاما.اة،الثامنة،رحلفىياررندباد"و"والربحالناي)ءمنوالنيلالحىنجتحدكما،التجربةقلبمن،جميعهاتفتقتوقد

فنياارتباطاالقصائدبهذ.ارتباطهامنفبالرغم،اة،السندبادوجوء"

.الخاصالشاعربواةعلتصاقاواارتباطااكثرتظلفانها،ونفسيا

بتلكوعلاقتهالشاعرشبرةمراحلمنمرحلةيمثلهئافالسئدباد

كانتولقد.بهايقومرحلة.كلاثرعودتهترقببرحتماتي9االمراة

السشدبادبذكرىاوهامهامغذية،واصللأمهاالحياةوممفيتحيا:حديثاصعر

اليها،باننسبةقد.امحىالزمانف!ن،اًلاولىالمرةفيعرفتهكما

عليه.رسمهالتيابرالدمغةالسندبادوجهعلىمرورءتبمرلافهي

تمدرتوقدالسابقةالقصيدةمنطولااكرهيالقصيدةوهذء

لذللثلانسريميرهالثابمرمنلمقالمسامشه!هداكلاسشهالمصدامم!رلتشيد!أصا
الىهنااسراناوداننيالامخاصبمقالحر:يةلجعيهاا.

منذروةالىبهاالشاعراوفىمقاطععلى"شنملتة

خلالمنالثقافةالعبيقالوجوديوالتوغلالفني*بداعذروات

المقاطعمذهاروعولعل.شرتهخهكلمنبلاحرىاواتياللىؤاقعه

القرينة""ووصفالغرةلوصففيهماتصدىالللىانالمقطمانكانالمبدكةللنساعرةجديدديوان

اقولانفكلافاننيلهذا.الاولعنصرهاضبابالىالاثياءوانحرر

لرحاحيمائالتبلغحتى،قالمانموالىساة5فهاتنموأهـخليلقصاان

ا"اويةواوالمضياعالمنتيهنرىحيث،النفسمسرحعلىالفاجعة

كانتانفبعد.جميعاعليهاتنتصرالبعثروحانالا.والاشلاءطوقانفدموى

نرىالموتسربرلهترامىحيثوآترلوجسرالىقادتهقدالتجرقي

وهو،خهوحببانئدبادمنعمرء،جديدبويدتنتهيالقصيدة

العمر،دعغةيخشىيمد.لمفهو.الزمنملىلانتصارهمارمز

عاويااعغى4روالزمن-نرى،العدىعلىبل،وصههفيوتجعدء

قدميه.عثدبيروت.-الادابدار.

مراعا(3ا!عنمبادوجوه*-قصيدةفييمانيالشاعركانولئن

الحكل"قصيدةلبميعاننىفانه،*نحلالمنوخوفاوالهرمالزمنمع

س77الع!ةعلى-التتمة
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ابيهكنزاللهوفاهأبني55هف"

ثقيليهمارثمما،ل!ايح!ديا،الييتحسدئعامهجودي؟لوأ!لضمون ،بعضالصبر،يعوداليكفطا2!-الصفحةالمئشورءإى-تتمة

".الكفيلواللهيعودسوف!ه!، 5!ممي!ه
كانتاذاالا،البراتهذ.ابعاديتمثلانلاتاهـىءيمكنلا

العاطفةبراءةتمتزجحيثاللبنانيالريفروحلام!ستقدنفسه.العلياومثلهذاتهوتحقيقلفنهالاخلاصسبيلفيعراعا(،والريح

الغد.منوالخوفالعائلةوهمالاسىوحشةمح،اللهعليالموكولةانالا،الب!بةفيالداخليةالامواتتتعدروالقصيدةهذ.وفي

اذا"يئه-جمر"و(؟ابيهكنز"الولديكلنليفتفهمانلكلأنىبرلالريحصوتاحدهما،الاص!واتلائرعلىيطغيانصوتينهنالك

بروحمئمبعةفهي.الاسطورةترلىكما،التعابيرهذهتتوللمان0الشحوبكثر،محتضرنغموهوعوتالنايوالثاتي،ع!بفه

الجبلذلكفي،اليرسوذكريات،المافياطبأدحولهاترود،القممبخبودمنوالتحرروالاقصقابثودةدمزوكانهاظاهراتيدو،الر-

اعتابعلىالوحشةواكلته،الحنينونوبهالهجرة!وعتهالنيانهالنايبينالقصيدةخلالذافعهافيانعمناائالكئنابةالواقع

والنمم.والحبرةالاؤتظاد،العاطفةبهوتحيطتقيدءتنفكلاالذيالمنضبطللعقلتجسيد

وعورة،حدودبلامعنىانه،القصيدةفيالقولكلورفيمةعيهد."لتعيرفييوق!لمالشامرولعل.الهمومنايبهوبمصفوجمشله

الوهـ"نعولمنفيهمالكل،المافي!ل!فيقرار.ونتيد،اطاروللأينوحينفكلا!لناجمو.القعهيمةهذءفيعنهمبركما،الهمعن

...نفسهيغشالنيالبؤس"مييماء"منرافينهويسحبوجمعول

بينلافردانهالييخيللهذا.الذكرياتولعو!لورا!ظسطوشيمديتطهرا!يودانه،والثنائةالازلواجفييقعالشاعرفان،و!ئا

والفكرة،الوهمفيانواقعلانحعلدمرلانها،لاا!موماجنارةانالا،مرارةدونالثقالالمراداتيقتعان،.فييصفو

فليسياًلجنئخلالمنهـلحياةانهما،لصةفيوالزمنالشعودفياليهيلتفتالوافعينف!ولا،امصا"فيوتتغوركنحلثبرح

والنصويهالمروىاطباىوبعثالبعيدةالن!اءاتبعثفيفرلىثمة!لىتموت!ميااتى"وتلكوه!مين.طبيه،دامية،فاجعةجمنبن

،"البيتكجسر"الفولهـلوريةوالتعابيرمثلاالونشاسطورةبين،وا!طهرا!رصتبربةعن،افهنكعبرفالقصيدة."اتتطار

واالمكعكلحو(ذالشمولكلةنجائرلباموذ"النفئيةمثمحو(لافمنطابثقيلى)هنهلهمبرنةالثطعربداوقد،الفنيةالتجريةصفاءالىالبكئمسبيلفيوالانقطاع

الجبل،اعمادفيالمتجعدةاًلهرمةالوجوهتلكحولهاكرفواصبحتمنجميعوتنفيتانفسهصفيةفيوفقالنكينيتشهبزالىاشبيهافيها

.وهليرا!والاشنسلاملقنوط4معانيمنوقسماتهاملامحهافيمابكل.ومأمسيهمالاخرينبهمومرالتثقلالشفقةافةالا،الافات

.فهنالك،منفردانغماليس،الناييعزفهالنيالنغم0فان،وهكذا+!ي

يستالتيتلك"وهم،"البيت"هماممي.،والوالدةالوالدهمبرةالم!امامهمثلتوولىالههامحرسوالقصيتمستهلقفي

،اًلهمومموجةماترتغعوسرعان.("شبعهلما!اومصاسمهعلىالبحثيتنسك،كيمبردج.صومعةفيفهو.العتيقةوالأورادوالاقلام

للغلىلهموشمهعا،تمسحصنشيخشىتستبدتباللكهم!عمابهوت!يميطرلنفسيودوحهكلقلهويحفق،لفسه.معويزنيالكنبمومياءيضاجعوالتدقبهبق

*"قيربر-قىيعانيوكانههنايندوفهو.مخادع،بزورلقبسييلفي

صبفيفتحلجنازنهاجعلتوقد،فعلاماتتانهالهيتوهمفيالمهرجبادواريرقومكاقفي،عافا!االتيبالتإرقيشبيهة

؟لغربة،فيوهوالقصيدةمذهينظمالشاعرانننسولا.!ويدانههـ5فيوء"!،يشرالفبئالقناعاناًلا."البصارة"قصيدة

اًتو!"خلالمن،بعيدمنتتخايلالاشياءوان،كيمبردجمومعةفيارفاجعةو!،وراتمنيطالمنا،مربمتجهمقناعهوالقصيدة

ئطئرلمعد!ابهمرعلىقدوي!وهمالظي.ونكرلهذحع!قتهإلهودطتوفاقعوبحلإنسعالىسماتكيملعقينفيبمملايامهوينفقرائفبمالىعوهييبعلتيماساةانها.وإباساة

فينسمعهالذجميالصوتانعلىيدلناوذلك.العبثمنتفاهةاثمر

ضمفاهحقيقةسمىطنمسهييقيعبرلعرلةباحلاولقدفيتطالمنطقسويدلكنهالهصمعنئعامعذلكفجرءالنبمالعاصفةجنونبل،الريحصوتهوالمطلعهذ؟

...لتحقيقهنصبوالغ!بمرالمثالعليهنكرءالفيالموافعبينالتمزر

دائم.مثمفي،.بعيدوعو،يحياالشاهرفدامتى،وجعدمناجمىفي!طرءالواقعانالا،للثعر،القيللعملينعرفن5يريدفالشاعر

هذقدالقعسدةالا،د!هياًلبربيهمال!واقيمةال!ثعكوىالشان!راله!ملهمولقعمآعقمالىويم!رف،نفسهفياًلشصعريةاًننجربةخصبيتلفاناكاىكاا

-.وان،وجفمصلقددمهانالمرءيتوهمحيث،والتحقيقالهحث

منول!ستممادليمألمد؟لعائعموض!وءشصالفنسعك،يمنياليععالكفععي!لانجيشر!يدنسالذبميارانيبخطيئةفيشعرويبستتق!دتقدحياته

بها.يؤمنانيوالمثلالقيم

كمكفيبل،لهيخنصمىلتي5الموضوءطبيعةفياـلشاعرفضيلةالشديدةالالفاظخيكلمنالمقطعهذافيالريحتنضستولقد

اـلتيالوجود؟وهلحقلاق!عوضومهةكهفيكومدالتيالحلولية:!ررفيوبضاصةوالمومم!اًلانفجار

الحلوليةتلكوليست.الوجودومظاهر،امونشكلوراءتخبيهيثي،يشتفيينحردمي،كلب

د"يجمكلشيابالمقاوبلةيلكالتشبيهالمنطتىبا،لنمب!ة!وئملا!عتعانبمبمءرايرهزلعضوابصقازنيمتىالى

رتهي.،جبهتي
وخ!يدما.لهمهافيولشي،ومعانامابهاالمشعورفي*شياءفيوكرسلقبمبى

الناىوبينبينهاالتوحيدفيلملهمومعنخليلتعبيرفيمةكانتولقدمومياءاهساجع

المث!رحتضامنهسا!أضبتعبيرصداعنعمبةيخلمببموماجمهشعثحءفيقبمنغاهل!نجيلهببؤسيحمقالشاهرويعود،تهداانكعتملاالعامععةان*-

مسلولة،،فنقطعةانغامعنالر!مويفينقشع،الواقعالى-ورعب

.والموتالنايانه.الق!روسويداءالقنوطاعؤاريعردها،محثرجة

عهعبيتفي9لالسانيستفيقحيث،الحزين\.ا!ثردبومةمليه!ز!

منالريحهزفيعلاوقد،يصمتالئابيفك،الثالثالمقطعفيافا:المنطفئينالهمبعيئيالحياةالىينظرونوساكنوهمتداهيةحجاوته
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فهنالك.وحدودمااللفظةاكلمافىمن.حدودا.وابعدبكثيراعمقمابرحتالتيالهمومعلى،ناقمةوازبدتوارغتالثورةبه،ودوتجديد

اخرىتجاربوهنللك،ترويضهاعنل!ساعر5،يعجزتعصىتجارني.ازنتظارعلىتحيامابردتالمءشو.نلكوامهبأبتيوتربطهحياتهغكل

ةواحدةلحظةفيمماوجدامحطتهما،(للفضمعتنحدبالصوفيةاو،الدينبرسالهشبيهة،هناتبدواًلفنرسالهان

يروضهاولييتعى،الارضعنتخلىاذاالاالحقيقةالرؤياالىالانسانفيهالاينفذالتي

الصبورألجمليتقمصالذبميغيرتجربةفييلتقيالثباعرنرىلذلك.الترابشهوةمننف!هوف!هرت

..جنةيكورطفلوبفلبهلماو،نيتشهزارامعالتقىقدكانكما،المسيعمعهذهالخلاص

عجيب:ثمرمنيقتاتالذميغير!هذا؟"يستحقنيفلامنبماكثرامااوابااحبمن"المسيحيقل

الس!لىفييسقطالجناتمننصفكاسشاربا،اًلفنصليبيحمل،إملكهماجميعيبيعانيحاولنراه

حثلتعببلايافاوؤ،.نفسهفيالعبارةيخصبذلكعل،بهايتمرراندوناًلمرارة

المصبيب.العرحمننصفالكلمةويفتقدالفنيالمصفاءوبلوغارننعبيرءنوالعجزبالمصمتيشعر

ا!بييات،هذهميخطعتالتيادذصنيةالىالاسارةمنلنابدولاسبيلهفيويتمزقويشقى،لفنهويتنسكيبتلربهائرمنيفتقدكما

تمللاالتعليلهذابداهقد،"الصنورالجمل))تقمعيفيوبخاصةادراكلانلي-مإسفرلاالحقبيقةوجهانقيوهمونالذينكالصوفيبن

به،يتفرومامايعرفهينظمغداالشتعردكان،والادراكالتقريركثير:نفوسهمتدنسمابرحتاًلخطيئة

الر؟ياصورتخالفالصورةهذه.الذ!ولسورةعنهانقشعتوقدابي،اميعنانشقمتى،ربي

قصانروءخلالوجدانهفيالغموصعاعمافىمنفتسربلاتنفكالتيالتيتلكوعنوصومعتيكتبي

الوضبوحاًلشديدةالمنطقيةالصورةاناسلفتقدكنتولقد.جميعاافتظارعلىتموت،تحيا

الواعبمسنالفرحدقةعلىارنسمماتمثللانهاالقريرافاتمنافةهيقلبيوبينها،القلوباطا

كلمةفيالمثاعراطباقعليهاتنعكسالتيالمرتجةالشاشةتلكدونمرارهبلا،الدروبمراًرتمنواشرب

القصيدةفيعنهيعبرانلايعتملانهذلكلايجهلالشاعرولعل.النفساخرىمرةتخصبولعل

ادراكهوراءالمدلهمالغيبكوىعليهيفتحشعرهأنلنايبوحاذ،ذاتها.المبارءشفتيممىفيوتعصف

يعيه:اندونبهيشعرماكاناليهوينقل4-ةالصعوومعاناةالتجربةجحيملتصويرالشاعرينطلقثمومن

يروقااصطادتولمريماتتسعالتيالمكلمةالىينفذانيريدفهوالفنانبنكباريعانيهاالتي

اًعىوماتمردهاليزيفيهـونف!هفيويختلجمايمانيهانيشعريظلفلا،التجربةلابعاد

...وادميالحروفامليانوبدون

معبرمعت!موببرممهالنفسمحاثربردوفىلنتمالخطفلؤفيوهولعنمةلعرف!مابخارراظلمتها..!لبلقلبابوح

واتحدتوتوالدتوتزاوجتببعضبعضاوتداخلتنفوقتوقداًلقديم

فيمالتيتوتحدسمنطقفبملمعلافلةوالمجهوللعلإبسحي!د،امستورلمنطق!ثجيفببسكدلنفس\ز00اعزعكلا!رحمدط-

عنلىحقائقغيصدوجودنتماعريمكب!نالمعردتنبيهال!القصهمنأدحقالقالعقلهوقيغىلمقرسدد.عللجعرألمجعددوعرضشث

ممعوداتهامعوتصارعها،جميعا،الانسانية،عمرمعهوفوحدميه

اك؟جمر،ذهولفيتخطففيما،الرؤيابروقفان،وهكذا.الكونإبريرادتير!ف!-ا!إدالمتيعب!فىا

خس!إلمنالانسانيةوجدانمافضيءبقدروجدانهلحظتهالاتضيء----

والانبياءالشعراءبينالتجربةصفاءفيفرقتمةفليس.وجداًنه9

الشعراءفان،العتيدالزمنظلمةللاننياء.ننقشعفببنما،اًلزمنفيالا

تجأدئياعماقاعماقهاتعادل،واحد"بحظةلحظاافدمالزلعصون!يايوحدونن0.0*؟ +،ع1-،،لى

أ!اكامك*"
فيليرمعانفسهلوحواًلحسي!المتلمعهحلافيلرعاو!صمبرلةجمرئدطلتصبلحسعلى-!.!با1--كا-ص

وه،للهولرمزاالصحراءكالان!ولعد،الرملامىء

الاولى،بكارتهاالىاًلارضللمو!لةالتبملاليهستعيدتعصفللبرمالعياحامز!!تى55ص---ش---ص"9

عنارتي،تشيرتهب.كماريح-ة----ص-!شرالمجدع

الغضوبموسمهالديح!-

الفولاذحودححبزدمسحل!إلمبص!للؤرىا

-ش-هتيقهسياجاتمن.علف..6المحن
عليهماكانتويصدعن!شوة!باع!ما!ن!دلرجمديخاإ

بمالخليقهفيال!صمراءالتربة-

تشهىمرةلاولبيا-والن!تنروالنؤبئحللطييضر!م--ا-*س
الرعدليل،الشمسبحض.؟د+ء-ء:ح-،،*.-ء
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باللاجموىالثععورفيهاوتشحبنفسةتستيدالقصيدةهذهفي...بروقهوتستمري،يوجعها

راللافاية.والهزيمةرحمبهينمخضالذيالانفعالذلكملامحالى*شارةمنلنابدولا

ع!هعالانسانبنوتقمعيحلوليةمنفيهوماالشمسحننبيالارش

عنايضاتعبرفهي(برااننامنةالرحلةفيالسندباد"فعيمةاماالفنيةالعوراعغىمنهي.العورةهذ.اتاليويخيل.والتراب

نيسبقولقد.عمفااكثربصورةولكنالوجودلو!ةاشاعرمعاناةتثهى،الادفيجعلىلقد.االشاضراليهانفذالتيالتجاربواعمق

ذلكاعيداناودولست.مسهببمقالالقصيدةهذهحللتاًنالىسبرعةاهرأةانها.والبعثالخعبلثصةتعانيفى،وتوجع

وذلكالقصيدةلهذ.الداخليالتطورباصارابتمروانماالمقالةهذهفيفيتتمخضمابرحتالفرة0هذ،وقصفهمنفهبروىتستري،بعي

.المراتلفروزةا-تبغاء!حتمنالارضبثعنتحمثحيث"الرمادنهر"منذخليلذات

اًلتفتيشفيوتمزقاتجهمااكتر،الرحلةهذ.فيالسضصاديدوتتجربى5ليوممناخىوتكامليكليةيستعيمماهناوهو.الجليد

لاله.،الابياتهذهفيبهصورتمماباعمقتصورانيمكنامالبعث
يهاجرفهو.يعيهاًتلونلهيشعرمالرحالنيالشءذلك......

.سالدقيعهبالعلاقاتالرمي!التحسسهذاالىينعذانلشاعرلايمكن

،بالرغمالقديمةذأتهعقاي،دارهعنالتخليعلىلايفوىاكهالاويبحرالانصهاروعمقالثقافةعمقلهتي!راذاالا،الوجودمظاهربينفيما

ئئهانقنحتالسبعرحلاهمفييع!لسيطايتخلىدعنهاوللضلعلىهينععرهذالى5ابدا"يسصانلهفصرولو.الاشياءدوخفيوالنمول

اًلرحملةهذءفي،يتخلىاًنيحاول!انهلهدا.نالكلمغادةمننافنةكيرمنلكا!،والمصيرالترانيدوخفيالجنورالمتوغل،القي"لصفاء

وراءفيماالفيببيقينالصلةوثيقيوماالانسانصبحانالمستحيل

ذلبثعلىالئمفييقبغيلزافافييجعلهيتحليذلكبميل!صرطماعهلذكيلقدقامم!،الرفولااغلولااني،لييتقررويكاد.العمياءالؤائفةالوجورمظاهر

...تطضيوربماخليلشوع!قغلبالعورهذهلؤىانذكدتاذا

رلكهانفيضنحاعراش،اقيفمعىففيهاتجرض!اياالانسالعىفمارته+.ئلان!سانتجر!فهاكه.شعرهفيوالاشرايالفيضطبيعةتظهرميزةفكانها،عليه

بعيننالحياةاًلىينظرالنيالمعريوفيهاالفجوروا!وانالفاحشةالمزوفىشعرهمبريسالقراءيغلأ!ونالذين،الشعراءطواويسيذكر

يشربكانحيث،.القساءالاصحابرواىايضاوهئالك.ووطفئت!:واميتهمجهلهمومهزتقكوينهممادبهليسزوا،المفون

الغمرسمرفناًلنيالمديحعسلويتنوقونالنفاىقهوةصحيهمعينحرالطاووساًرىوادى

فلبه.فيوالشرريشهمرواحفي

خنجرسيتنازعوهويبلار"لشاعرقانالتامنةالرحلةفياماالسياجظلفىومويبحرنشوان

،فترللويصفو،يتطهرانعلىيقوىاندون،النفافىافىولينالحقدالمنمقوالشرالورداىويظن

وانعامهالشا!رتحديقش!ةانالا.ورعورهابروفهاالر؟يااليهوالمهزلةتكدينهفيالعاديستران

يهوحنا،بهفاذا،الر؟يابمخاضيفشيهوالانسلاضأوالصمتبالعريدديكصدرءفي

لف!اد5وعاءوهوالجسدحلةعنهمنتزعا،العتمةق!فيلفلمرضعهماننتتا
....-،المسترجلهللمانسولأ

الصقيعجزرمنشاطيععلىيعيقانلايعتممالهوهكذا.والرذائلوعاجئعبامنهمايأكلثديان

قيوومنيمموالدمحولم!قنمابامحتمزدمهالمئ!موففلمتوعرلروهربرلعمقيغحعلتغمفتععليتهيستحقلو

يخرجوعندم!.عميقصحووتولاهمدرء!حعنوالرسومالدمغاتايمانبصليبمافته

وهي،الجديدةبالمراًةيدفيقانه،جديدمنالحياةم!ينهالى،لجلجل!-يسو!

وتنفثكلافعىترو!كانتانيالقديمةالمرأةعن*ختلافغايةتختلفالرملريحوكلت

امراةهي،الجديدةالمراةهذه.ألقانلةالغيزةتثيروتتنافقال!حمزبلهاوشارعبوحلةتعج!ه

منوتطهرت،نفسهافيتتلمطكانتالتيالافعىمنتحررت،بتولوالجئس،المنمقة،المخدوعةاللفظةشعراءعلىخليلنقمةهذه

اًلنعيماني!توهم،الغبطةبتأثير،الئطعرجعلوقد،والخديعةالمكراًنر"م.الرجولةتكوبنفيولحارالمراةدمرةكلناتولد،المتخنث

النشرية.علىنفسهمنيفيضديتكل6رجالااواناثاكانوااذايعرفونفلاهويتهمضاعتشعراء

المراةزالتكما،يزولالمتيقالروادنشهدفاننا،النهايةفياماومنوالمثلوالقيمالحقيقةصليبحملمنهؤلاءفاين.جشي

فلعةمنهبدلاوتنشا،نفسهافيالافمىتحملكاثت-اننياـلقديمهنراهفاننالهذ).والبعثوالكفاعالحرمانجلجلةعلىالاستشهاد

البعث.لورةفيوالعظاماللحمطحينمنبنيتوقد،رخاممنفيلتطرحهمالعتيمهالعرفيةالثورةاي(ثاالرملر!"ب!ميوكل

+*ع.الشعبجسدتدنسكانتاتيوالنفاياتالافذارمزللة

الصورتحسدتوقد.قذهامنالقصيدةتطورتالتيالمراحلكلكتصفوالصورانالابياتمذهفييقألانمايمكناصدقولعل

...بودليريضلكما"الرموؤمنغابة"كانهاخنى،فيهاوتتكالفوتتكالر
أتحادابهاتتحدالتيالرموزحلالمنالشاعرتجربةفياًلافكار

الرمزةقلبمنتفتفتوقدالاصولىةالفصمعةهذءفيفلييواخلمياللا-بماتعقتوقد،الشاهرلفىمنتفجراتفجرت،بكردموزوهي

واقععنالابتعادغايةوابتعت،العربيالاثبفيالقديمةالصور

ابث!عريةالتحرحدألىلنالر؟!ىتنهوتومل!هقصاق!لحبحليلل!ثبعرميفافيلأ!قدلصفول!االثمر،جديدالشعرمنموسمبواكيرفص.*جنبي*بفيالصورة

..-.اًلا.و*ضواء*لواتوجديدالن!هةجديد
افتمرانادتاشيالىاليراناودفاشبم،مرمنيكنومهما

لهااتصعىاندون(،وهلريحاًلناي"فصائدتحليلعلىالمقالهذافيالناسكشفتيهلىجديدمييعوهـللعزفانلايمتمالنايانالا

المىالسبيلللقارىءاصداناردتلاننيوذلك،الفنيةالوجهةامناندونالقصيدهوكنتهي.الشاهرفكرفياحادكرفةمناطلاللي

دحلةفييصحبهانمن.يتمكن.لكي،بعمقالشاكلرتجربةولوجمابرعالقنوطانالينايضيل،العكسعليبل،اليقنقراري!رك

بذكه.مليهاويحكم،تجاربهنذمه.فيالعاصفةعزلفهلىيتغلبان-؟وشكالنايتاوهفتان،يغالبه

في-الساحرصوتهلىينتعرالشاعرداينافبينما،وهكذا

حهـي6يلططلت3زالمبرو*ستسلامالوحئةانلنايظهر،،النصارة"فصيت
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-ه--

و!3
مجردمنالنفسيالعلأجهدلىيتحولالجديد*عتبارهذاوعلىكجاكدكيرفرةعلىيقومالنفسيالعلاجفيجديداتجاءهفاك

كم!االشاذسلوكهجبلتالتيالدفينةبخبراتهللمريضتبصر.الانسانيالوجودفيمااسمىيمدالذاتيةبالحريةالشعوربان

البصرهذهعواقبتقبلالى،النفسيالتحليلنظريةتقولمولفرولوماىامثالالنفسيينالمحللينمنعددكأصةدلتفقد

المصابيتعريفيكونوبذلك.ازاعاالتصرفمسووليةوتحمل،كيلليوجورج،فرومواديك.مراجعتهبصددنحنالذبمماالكتابهذا

شعوريةلااوشعوريةرغبةعنتصرفاتهنمالذبماالفردذلكهوالواقعمواصاةعنالجبنهيالاساسببةالانمسانمشكلةان

بألوساوسالمرفيفالشخص.والمسؤوليةالحريةمنلارووبحربةفكرةادماجانشكولا.الحريةمسؤولميةهـنوالهروب

علىيقوىلاقهريةتسلطيةافعالاداءعلىيقوممنلاوالحصارعنيختلفجديدااتجاهايشكلالنفسيالعلاجمنهحفيالفرد

الحيلةسعةعواقبمنالخولىهوالضيقهلىاومصدر،مقاومتها.دفرو!لأنباعمنالنفسيالتحليلعلمساءعليهسالىالذيذلك

الضيقبهذايتسمونالمصابيبنالمرضىواكثر.الفعلوحربةالتسلسمعلىتقومالانسانعنالنفسيالبحببلفكرةكانث"فد

يخفقونانهم-تىالعقليةةهـراتهممنويحدكفاءتهميشلالذييرىالرديدالافجا.هذاانحينفيالسلوكوحضميةالمجبريةبمبدا

فيالتعرلىعلىبالمقدرهتتميزالتيالذكاءاختباراتابسطفينتيجسةهوالنفسيالمرضوانتصرفا.تهمنومسئولحرالاتسانان

بالسرعه.تتميزاوممينهاجتماعيةمواقف.بالمجتمعاوبالاخرينوالصاقهاالممؤوليةمننالتئصل

جما"العللإلعحلياللنفمعيملغسايلبم"االجدلالداهلولتطويرماجمرلتحليليسميةممبمل!ععىمنحطتالنفسيالتحليلنظربةان*تجاءهذااصحابيرى

لمسرحيةوتفسيره.القديمةالاغريقيةالاساطيرتحليلالىبالعودة"الانافجملتءالتعرهـ،فيبحريتهاتمترلىولم،((الانا"اًهمية

قرويد.تفسيرعنيختلفمثلاسوفوكليسكتهااتر،"معااوديب"الغرائز()هاءجثوربزماميمسكا!يحاولالذبماكالطفلضعيفة

..رسمت*ساسهذاوعلى.تهورهمنيحدانعبثاويحاول

ملسهاوديب"بمنوانسوفوكليسمسرحهاالتيوالاسطورالبحثحريةمنهاوتنعدمالتشا؟مظلالتسودهاللانسانصورة

"لابوس"الملكابا.قتل"اوديب"انفيتتلخعيوهي،معروفةازلياصراعاهنا&بانيفرضالنفسيفالتحليل.والابداعوالخلق

معهجلستالتي"جوكاستا"امةمنوتزوج،المصادفةبطريقيسفروانبدلاالصراعهذاوان،المجتمعاووالحضارةالانسانبين

ولكن.وابنتانابنانامهوتنجب.محعهواصبحتطيبةعرلثيعلىأنماطفيتظهرانتلبتلاانتيالحيويةللرغباتكبتمن

حملت(3اوديب"عهدفيفظيعبوباءابتليتاًلتيالمدينةوليس.والحصار.والهستيرياكالوساوسالمختلفةالمصابيةالسلولر

خنيالمدينةمنغضبهميكفوالن*لهةبانالتكهنعلىالعرافينالذيالعراعهذاقيامدونللحيلولةالأسمانامامسبيلمن

عنبالبحث"اوديب"ويقوم."لايوس"قايلمنتتطهر،المجتمعفي*نسانوموقف*سرهفيالطفلموقفيحتمه

ويبرو،رويدارويداالمرةالحقيقةتنكشفالبحثاثناءوفي،القاتلالمهدخبراتحددتهالذيسلوكهعنمسؤولايعدلالذلكوهو

فتتودلاًلبحثعواقبمنوالذعرالفنى(؟جوكاستا"الملسةعلىبةوالطفولة

بينهماالحوارهذاويدور،العرافينبنبوءةيحفلالا"اوديب"الى

.لءالاساستهرمالنحوهلىاعلىالانسانمسؤوليةنبذانبيد
للمسرحيه.حسينطهالدكمورترجعلاعنمنمووهومبدا!لىتقوم*!يلا!اناذ،*خلافىعللمعلبيقومالذياًلمنطقي

ائخالحقبحيلايغنيابذيهألاكن!كمابلبحثيفيااترجتهدي!شاما*لهسةنظريةكانتولهدا،الاشكالمنشكلبايالفعلحرية

فيتمضيو*ليتسمعانفياليكاضرعاني.يكفيثقاضانالسلودلرا!هةانلثكولا0الابخناعلعلممنافيةالنفسيالتحليل

الحثهذاليسىولكنالخنميةمنبنوعالتسليمتحتمعلميةدراسة
بهحاءتالليالنحوعلىمطلقةالحتميةهذ.تكونانضروريا

اللغز.هذايتبينانبدلا.طالحتكالىمنبيللا:اوديبولهذا!ول*هوله"*م!التشريطنظريةاًوالنفسىاًلتحليلنظرية

.المشورةفيلكوانصبن،منفمتثفيافكرانا:جوكاصتاالسلولرفيوالحريةالحتميةمبداًيبينالجمعالىلالجاءيكونقد

حن.منذدثماثذينيهلانصعكومن،نعم:اوريبالنظريخينمنكلتبلغهلمنعوعلىلفهمهناجحةمحاولة*نساني

.كلونمندكماجهلتلووددت:الثقيايها:جوكاستاالحيوان4وسلوالمرد!اللووددالمةملىالتصردااللتينالسابقتين

لهويستبئ،مولدء!مرلاوديبيكشفحتىالبحثويسمتر.السولىللسلولرالتعرضلون

امانفسهاوتقتلالمعرفةهواقب"حوكاستا"تتحملللاكله*مر

القمر.مليهجنا.مايرىلاحتىعينيهفيفقا"اودقب"للدكتوروهو9ءحمهول!ول!،!*8*هول،،4ههـ!4:الكل!غفوان)1(

دوض!هصدفىملىالدليلالاسطورةهذءمنفرويد،-لخذاًلمقالهذافىالرئييةالخطوطمعظممنهاقتبسناوقدماىرولو

بحب+ينفررانيريدالوليدبانتقولالتييلاساشبةمح!!عا!4**بعنواًتالاخير"ماىلاكتابعلىاعتمدناانناكما

لوويتمئي،يري!ماتحقيق!ونعانلايقفاباءبانيشعصومئمه.النفىا.لتحيلفيالوجوديبالاتجاءالخاعةالنقا!بعضتوضيحفى
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ذلكانبالقوللاكتفيناذكرهسلفماعلىاقتصرالحادثانولوعنعاجزاكانولما.امهبحب.لينفردمنهيتخلعياناستطاع

مث!لةعنكشفالحادثولكن.علاجالىحاجةفيمريضالسائقبعدلتصبحلاشعوريارغثاتهكبتمنمفرفلايريدماتحقيق

حتىنجبويوردمدينةسكانالىالخبرتراصانفما.خطرةاجتماهيةولهذا.الشاذالسلوكالىبهتدفعوقدخطرةحيويهقوةذ*

وانهالت،الابطالاستقبالالعائدالسائقباستقبالمنهمكبيرعددقاماستعادةعلىالمريضحملفيتنحصرللنفسالمعالحمهمةكانت

مطالبةاًلسائقفيهايمملكانالتيالعامةالسياراتشركةعلىالغطاباتهذااننرى"مايرولو"اما.المكبوتةالجنسيةالذكريات

.لإلهامدكوىب!حب"اوديبا)مشكلةانهوهاماامريغفلاوديبلعقدةالتفسير

وانما،مريضاوسارقيالهعلىالسائقالىتنظرلمالناسانوجودههيالمشكلةكانتوانما،مولدءحقيقةمعرفةتكنلم

القيودمنوالتحررالانطلادفيدنجنةرغبةلهمحققبطلاقيهرأوابلنفسهيخصلملذلك"واوديب".المعرفةعلىحصولهبعد

وابالساميشعركانمنهمفردكلانبةالمجتمعفرضالتيالصارمةالبحثليستالرئيسببةالمشكلةانكللىيدلمماعينيهفقابل

يتطلبها"لتيالشجاعةتنقصهكانتولكن،السانقعاناءالذيالضيقهذهبينوجودهالانسانيشكلكيفوانما(الجنس)الحقيقيةعن

تجدولم،الحريةهذهالسائقحققوهكذا.الذاتجةالمحريةموقض.لااموجودهمسئوليةسيقبلوهل-المعرفة

*فهامدعوىعنالتنازلمنبدا-المامالرأيضغطتحت-الثمركةالمعاصرالانسانماساة

عمله.الىالسائقواعادة

ثالحد!الانسانوضياععقمعنالكارثةادباءمنعددعبروقدحقققداف"."اود/ب"مأساةعينهيالمعاصرالانسانومأساة

المشاهـرتبها3التىالثهيرةالقصيدةتلكولعل.اخرىاوبصورةاكثراصبحولكنه،"لحياةميادينمنميدانكلفياـلمعرفة

بم"+ى3-ا"!"ولاالمجوفون)"*!،ولالرجال"بعنواناليوتس.0تالمعاصركانلقد.المظلمهالعصورفيكانممانفسهبحقيقةجهلا

حفارته:وعقمبضفهالعنئر.بنالقرنرجلشمورعنقوياعادقا"فعبيراتبراصبحانالعشرونالقرناحرزهالذيالعلميالتقدمائارمن

المجوفونالرجالنحئسور".ضعيفقزمالىالانسانارتدحينفيعملاقاالمجتمع

المحشوونالرجاللحنتحقيقسيبلفيالشخصيةالررياتمنكثيرعنالتنازلالىمضطر

وأسفاه!5.مبالىر؟وسناخئتوقدبعضالىبمضنايشئد،وفدرا.نهميولهلهتحددفالاخبأرات.!العبولقمة*هـن

معنىل3منخاليةهادئةالجافةاصوا.فناخرجتهمسناكلماسكف"لهيحددوالمجتمع،وكشهمهنتهلهتحددالصناهـلآودور

اليابسةاًلحثائشعلىالريحصوتممأنهاصارمهقيودكلهالحديثالمجتمعاًن.ومستقبلهحيأتهوطريقة

فياكسوراالزجاجعلىنمشيوهيالجرذاناقرامدبيباووالابداعالخلقعلىالانسانقدرةاصبحتبحيثمئهالأفكاك

بيوتنا.مخابيءالخلقانحينفيتثرهـعليهالتياللطةاوبالهيئةمرهونة

الوانبلاظلالنحن،قوالببلااشكالنحنفيماأثمنالذاتيةفالحرية.والالتزامالسيطرةيابىوالابداع

)2(حركةبلااشاراتلحئ،شلولةقوىنحنيبيعالحريةعلىاًلتبميةيفضلالذيوالانسان،الانساليالوجود

وليديكنلم"لابياتمذهعنهعبرتالذي"لمحزنالانسانعصيرانليىوحد.بانهبفنرفانه"ذكانسانوجودءعنويفنلرنفسه

يمكنلاواقتصاديةفكريةوانقلاباتتطوراتاعقابفيجاءانماساعتهقدراتمنحهالتيالهيبةاوبالسلطةوجودءيتعلقوانما،بموجود

الانسانية.الحريةازمة،الازمةجلودتث!كللانهااغفالها.الحريةمنمملوما

*رفحنلعرربعضفيالانسانجبةللحريةالمهينالموقفهذاتمخضواخيرا

والقلقبالوحدةكالشعور:المعاصرالمجتمعمنهايشكلالتيالاعراض

والوحدةالقلقفياعرهضهالنا.لكشفت"لتى5لازمةجذورتعنندوهلننلفزيونكالراديوالانصالوسائلانتشارمناـلرفيمفعلى.واـلفرهغ

القرنصنتىالدينيالاصلاحعهدففي.الوراءالىقرونبضعةوالفراغفيقاتلةبوحدةيشعرالعشرينالقرنانسانانالاوالمرجوالسينما

الايمانهذايقمولم.الكونمركزهولانسانانيظنكانعثرالسالعالناسبينالشعورهذايزدادانحقاالعجيبومن.نفسهقرارة

الكنيسةرجالفرلقد0الوحياساسعلىقاموانماالعقلاساسعلىاونيويوركمثلبالسكانازدحاماالمدنفاكر.عمععمازدادكلما

خصلقد.اللهصورةعلىجاءتلانهاازليةسايةبانها*لسانحقيقةافتقارعلىيدلومما.والفراغبالوحتالشعورفياثرااعظمهاشيكاغو

وجعلهصورتهعلىخلقهانبعدالوجودفيمرتبةباسمىالانسانالله،والزواجالتعارفاثديةرواجالطبيعيةالحياةالىالصاخيةالمرنهذه

المباديءلتحقيقيسعىانعليهكانولذلك،كلهالكونعلىقيماعلىيحصلانيستطيعلاالمرنهذءفييعيشالذيالفردوكان

ذلكهوللانسانالاعلىالمثلوكان.الكنيسةعليهانصتالتي*خلاقيةالسبيللهتهيءخارج!سلطةعلىبالاعتمادالاصديقةاوصديق

الله.خدمةوهيهامةغايةلتحقيقووقفهاجياتهنظمالذيالرجل.كائساناًلطبيعيةحقوقهليمارس

الواجبواتمامالخطيئةمنالنفسسبتطهيريكونذلكالىوالسبيلالشعورفيالمفقودةحري!علىالمعاعر*نسانقلقويب!و

الرجلهذاملتونالثاعروصف.بالمسؤوليةواعوضميردقيقبانضباظمامنفلوالغرابةبالشذوذتتسمافعالعلىوالاقدام4والفرابالسأم

عنه:فقالعهدقريبهمنذالابركيةالصحفقصتهنشرتالل!يالسلاققذلكعنجاء

رجولتهفياـوشبابهفيأثمايركلبرماـنه"سجنهالذي*نسانيعانجبااقي*زمةمظاهرمنمظهرالمثلولعله

والعملوالقولالفكروسيادةداتارعلىالسيطرةمرادءوكل:*ليالعصر

و*حترامبالوقارطلعتهتعيزتولذا9استظتالمموميةالسياراتلاحدىسائقاانفيالقصةوتتلخص

".ولأمتدالبلانتطامحيلالهواتسمت-..المدفمركزبينلهالمرسومالطريقفيسيرهمتابعاالعامةسيارته

النفستطببقيمالايمانعلىالناسيحمل*علىالمثلمذا-وظلمصتماماخاليةسيارتهفوجدحولهتلغتومنه.مواحيهاواحدى

اننطورولكن.اليهاوماوالعملوالقول"لفكروسيادةواننضحيةالذكوهلسموا!طريقخارجبالسيارةالادطروفيبالرغثةث!عورواـنتابه.اـلرك!

القرنينفيالهائلةالعلميةالكشوفاعقابفيجاءالذيالفكليعليهسيطرماوسرعان.بالشركةامفاهاالتي*عواًمطيلةعليهسار

بشانالقديمةالمعتقداتمنهائلاعدداحطمعشروالتاسععشرالتامنفيواستمرالجنوبصوبالعامةبالسيارةفانطلقفعلاالشعورهلا

.المتحدةالولاياتجنوباقصىفيفلوريداشواطيءبلغحتىسفره

الانجليزيالادبفي"كتابهفيعوضلويىالدكتورترجمةمن)2(القبضالبوليسيلقيانقبلحيحهفبمسميدايوماامضوهناو

ا63ًص"الحديت.الشركةاموالوتبدلدعامةسيارةلرقةتهمةلهويوجهعليه
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والضياعالجر،مناسرتهينقذانيحاولوهننا.ورياءومكردماءكشولىوجات.الرئيسيةخطوءوقعقدارسطوكانالنيامون

.*نتحادمنمفرايجدضالحملعنالث!رممةفصلتهانبعدخصوصايةالفيديكارتثورةجات.ئم،الممتقداتمناخربممدفلعيتنيولن

يشوليالعقلبدأوهكذا.العقلبهيسلملامبمااواعتقادكلعلى

باللاتولشعوريةال!صلسيطرةممهداالسبيلاصبحوبهذاللوحيكانتالتيامانةهلى

،داخلاهـالظنون*مالالمفكرونعلمهاعقدالتيالتقممفكرةانتهتسلطاناستتبابا!المفرونوظن.شيءكلهلىالانساكلالعقل

..*..-الانسا!ببةبخبهتحطمورخاءوخيرسعادةكلهعصراقبالعلىدليلالعقل

صمبحالفلسعةمعتوفيكللمتمرمعمرغلىلعقللعقلعلنىقولحقؤيىاًكاازتفدملكوماسعهاالئزلسكالدينعلىا،فكدونوتحامل.والخيرالحقسبيلفيوتنطلقويودعا

..والمعرزات-وفكرقالنبوءاتوتعرضت،هـد.فينظاممجردالىواحالوء

وكان.الفلسفية*شاهاتعنبمنأىيكونانلايمكنالفيالنفسعلم!را،لهان!كلانجبتث!ه!!لن.سرنقدالىنفسهاالروحيالتطهير

وميفلسمفةقعلظو*ن!ئتانىاشامنفلعل!فةتمةلوجوادنبصعولورجولتبركقومجاهلىمنلفلسصةعلىتقومجديدةقيمالنفسهينصبانالانسانعلىيتعينوانهمات

!هقىولهـ*هحم!ول!الظواهروفلسفةالعقليةالنظرةخلا!لمنلا"!حسفمفكروناعلنوكذلك.داروننظريةعنهكثفتاللبىالتطورمنطق

ولكن.صيالنفسوالمرضللهاسوشسية.مرادفالنفستطهيراناخرون

الموضوعيةالب!وثنتالعالىلايستندذاتيمنه!علىتقومال!اهرنيةاوقنونبانالاءتقادمنيمنمهم!والاديانتقداتالمهعلىالمفرينتحامل

مابمارولداء!الالنفسيالعلاجفيالمنظرينبعضاخذوقد.العقليةالىإلعبسبنسرمربرتوكان.الكبرىالحقيقةهوالاجتماعيالتقمم

يلاناناءننبارفيوتئلخعىالفلسفتينملالينبهاقالتالتيالمبادىءببمض11،ة!مفروعمنفرعالاجتماعياتقدماقانونبرانليقولذلكمنابعد

هـالفل!فة.الانسانيالسلولرفهلمفيالبدءنقطةالموضوعاوالحقائقلا.برمتهالطبهمةؤظامفي.ملالذيالعاماًلكوني

يضعرانيستطيعالذبماالوحيدالكاننهويلانساناناكقىالوبرديةوه!رة.الدإفالافكارمقام.تةلذلكره!ا؟ةدمافكرةواخذت

الداخصابشعورمذاشلالمنالالهلالتكثصفائ!ةبقةارالعمعقشتر:لفيإهـرجااـمالمابارالاتقاد"ةفناواسعاممناهافياًاتةهـم

رناإصلانيمك!لأكموفوعالانعاندراسةاوالعقلاما.00.2.00

امعئوليس"الخارجمنالنظرعلىيقتعرالعقلاناذالحقيقةالىوكالت.حسنالى!نمنالدوامعلىوبصعل،شاملاتددجاالكما
ؤهـاخةع!اناًللهيظنكانحينماقيالنظرالوجهةءنمقبولهالفرةهذه

هـللان،ذاتيخارج"الموجود"عنالبحثاحاولانمناتناقضفيالارانانء:،1وتجينال!طورنظريةظهوتوقداما.بمنانجةالانسان

ياسبالةءظهراوظاهرمبردالايكو!لنالخارجفيعليهاعثرقبماةءبةلمبالىت!ولتاةقدمافكرةةانالحيواناتلىائرعظجوهره،كتلفلا

لهنالك،"ذاؤيخني"اعماراعمقالىانفذانحاولتاذاواما.الىإربهـلاا؟قيدماامبجوهكذاالهمياء.ال!مةقوى!نها-فسفرالية

."ال!قيقيالوجود"عنفالكثالىاصلانوس!فييكونة،راتياال!ةيةالطببمةقوىوعلىالبقاءتارععلىيقوملانه.دالاخلالى

اهبطانلابدفاني،ذاتييباطثفيانقبحينماانيهذاومصى"والنابالمخلبحمراءاءبرازهاوصةت

)2("!العامالوجودجنوراجدبخبهالذيالدفينالقاعذلكاًلى

*نانيةالذاتكانتولما،لالذاتالممقالثعورمنتئحفالحقمقة.الافتمىادياب،هـالىفيالتقممأفكرةالنضيجةئت5ولآكدت

......قصرةلؤترة3انهذاانلاماديازدهاربؤتدةمرتانجلتراان4حزية

صيرورةفينحنبل،نفسهامعدائمافيهتتطابقثابتبربردلاتقعا!جاريةاك،ت.ةفيبانجكرااللحالىمنالاورويةالدولتمكنتصتىع

*نساناناجمي،حيلا!هاصميمفيبحريتهاتفصلانعليهالزاماكاندانماالدوزعلىا-تممارلفنمدذلكبعدالمولهلىءواخذت.والصنايمة

القلقوهدا،بللا4يشعرعلالنوجودءبسبببالقلقيشعروانلأبوارعناء؟تاتجاروزاالمناتوخلقت.جالا؟ظتصريففيالمتخلفة

لايستببعالذياختيارءوامامحريتهامملوجهوجهايضمهالليهوا!قنوازرطم،الاجوروةلة،كالبطالةقبلمنالناسيعرفهالممشاكل

يحققه.انسواهاحدهذ.ت0واختت،الممازيزوالحركاتوالاضطرابات،الجرائموانتشار

الفدفياننفسيرمذاصسةالىمايثيرالنفسيةالابحلىبعضوفياسلحةفيهااستتهـمتمدمزةبحربالمشاكلمن4اتلاحةلسلسلةا

اعطاءفكدةعلىتقوممثلا((دوجرزكارلى"فنظرية.الانسانلحريةحماسهعنقياجءالمفكرلنمننفربداذلكوعند.والخراباله!

هوكماالمعاليلا-وحدءباهتباوهنفسهعلاجفيايجابيادوراالمريضوالمعضارة،ممكنايعدلمالبشرفيفالتقمم.التقمموفكرةالعقللمنطق
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!ههي"س!ى"سهي،"سيمي،-،*"،"*"-لأبادعر؟للثعورمرادفاكونهمنالوجوديةاففلسفةاليهالثارتالنعكيذلك

الى؟الفررينفذانبعدالالايتمالنفسيفالنضج.المسؤوليةوتقبل

اوحد،مميزكفردنفسهحقيقةويكشفوافعالهبخبراتهذاتهاعماق

؟الشعورهذاانشبكمنوليس.كنفهفيتعلممصدركلعنيختلف

:.8ابربالقلقالشعورعلىالفرديحملانشانهمنالغيرعنوالتمايزجمالتفرد

هينا ئر...نمع-؟فكما.والوجودالفعلعليالناعثهوهذاولكن،المدممنوالخوى
بمد"الاكانسانوجورهيحققلم*كريقية*سطورةفيا،اوريستز"اـن

4،لعفو:*لهةلهتحكمولم،"كليتمنسرا"امهسيطرةعناستقلان

ه!مصيرفكذلك،فعلمنعليهاقدممابسهببالقلقعذبهانبعدالا

::كائنبانهيشعرحينماالاوحريتهوجودءيحققلناله.انسانكل

.،أهواكاطيرالالىوعتهسم،وابفد...بر.وجودهمسووليةتقعوحدهعليهوان،نظيرلهاليسذاتهوانمتفرد

القمربباكممااحشن؟وملازقه؟لاستقدلالقلقارتياط"اوريستز"اًسطورةتصوروكما

:..عمريالوهمءلىاغشبرالمكلويتترادفعلىالدليلعدقعنالخلقاسطورةعشف،للحرية

ل.*اماا*التاريخاعتبارفييدخلالمالخلقاسطورةفيوحواءادمان.بالحرية

رصمنيا!رو!ى4تاكلجبينكبعرق":للمسؤوليةقبولهمابعدالاوجودهمايحققاولم

*؟تنطرالسفبخةان،عيناكوتلم؟فيالحريةلممارسةالحتميةالنتيجةهيالمسؤوليةمذءكانت."خبزلر

اكتخدرفئهامرةدهـومالبوفةغرت:ىلالطوزة.تاريخلهماليكبالجنةمنوطرداسقطاوهكذا.يهوهعصيان

.اصللا؟5السقوط0واستقلالهارتقاءهواـنجما"لانانسقوطلاتمثلاـلوهقعصا

اشسضة:احلاملموجسرفيئي-ب"نو04اعلىالىسقوط-ك!اردكيرتعبيرحدعلى-هنا

..الئواريض-"رعلت4حالةبرفريدةذاتعنيكشفالنذىحقيقةعنالبحتكانولما

:المدرحزنتبلوح*انسانكل.م!يصبحوالابتكادبالخلقتطورهالاندائمةمببرورة

في:وتقبلالمقدسةالئادسررالذيكبروميتيوسيصبحانيستطيع

دريب!الجراحانب،كغثولمها!ادحةارووركانتجثالقوقزجبالعلىالصلبعذابذلكسبيل

:كثارجبينيوفوق4يسرتاتيالوسيلةلانهاالخلقالىترمزفالنار.كبدهعلىتتغدو

:...دحاا.4علىالخلقعلىتقدمذاتوكل.والفنونالعلومفيالتفوقللالسان

التاربينترصرنصر.ىو:-!لمنيتبينكماالزمنفيخط!ةوتعبحنفسهاعلىتتعالىالنحوهنا

:اث،ردهرحاخيصمتفيوانى؟بنفسيظفرلمولكنه،!غوائهمايستطيعوانفق،طو*زمناالثيطان

:الواعدهالط!لةللنظرة،لعينيكاحنأحاورهدقد."جوتهكمبها"التيالمسرحيةفي"فاوست"شخصية

حننالليالطو!ص،يمينا:اـ!ان!جزثصمالىطاعحاراللذةكدفهعلىمازاللالهفاوست
..:.و*بتكارالخلقعلىالنفسمقدرةهووذلك،اليهيوصلهانعن

ضنن،ليالليلوقل!لمه
.*...!لحياتهيجعلوان،بنفسهوجودهيحققان"تن*نسانيشنطيع

:الماردها)لملهفةتذبحني،اكابرانىبعينيكيمينا؟يستطيعان.ومفزىمعنىبعالمهيلصقوان،والابداعالخلقاهمالى

سرالىدرلمحتكويوما-4*مندليحققبالمجموعالاحتماممفضلاعنهيحجماوهدايختاران
..-،كلهامالعاكسبكمئيكونحينذالرمصيرءولكن،الكسباووالراحة

عذابييغني،عذابعمربعينيكعثتو؟.نفسهوخسر

لحنيرقعمنتص،نجتمايابانكثعرت؟خلتاتيالجديدةالمفاهيمهذ.يتجاهلانلايمكنالنفسوالعلاج

عينى-اثيرة-مثلىوانك؟علىكجاردكيرعف-وس،والشربالنفسيالتحليلنظرياتمنها

ر..9تفسركماالانسانبمستقيلالتفا؟لمنكبيرقدرعلىتنطوي-*قل

حزني:الوانبجفنيكطوف؟التيبالقيمالنقةفقدعلىالعشرينالقرنانسانحملتالتي*سباب

:.ءبانى،.شعرتوب،ما-شعرتويوم!"وهلقراغبالضياعفأحيالعقليةواـلفلسفة"لمثاليةالفلسفةخلفتها

..!وجهةامحتبارعلىيحملناالنفسيالعلاجفيالوجوديالتياران.والقلق

:اهواكالاساطيروعتهمماوابعد.النفسعوانذاتحقيقةعنللنحثاساساالذ6ليةوخبرتهوعالمهالمريضنظر

وعنى:عنكيقولونممااًسد؟و*ختيارو*شقلال.الفعل.منالداخلمن*صحيحافهمها*ن!ما!!يتشى

:...؟الخلفيةالواجهةتشكلعاديةمظامر*والمموانالتوتراوالقلقوما

.:،-.:على"لنفسياًلعلاجيقتعرانلايمكنولذلك.ووجودء"لفردلحرقي

،د:ملصفايزدمثق:اساس!نهامنهاالتخلصاوالمظاهرمذه(،محيف"او"تحليل)ء

!.!؟منه!الىبحاجةالجديد+لجاههذامازالومن.*شطنيالوجود

للمعالج4يمكنعمليةخطةالىالوجوديةالمفاهيمسرجمةيقومعلاجي

::المفاهيمهذءاثرصدقمنطريقها!نويتحققيستخرمهاانالنفسي

؟هي،،،"مى،،"،!بحب،!ج"*"ب،-،كل!"،،"،3ب،"،،ءلم.وكمدمهالنفت!يالعلاج..قطورفي
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.مد-دغلم
ا-111111

ءاس11

حصدست!جيلسصدنس

،النابذجاجء:رنظرتيومكلصناحللقراءفناعاتىنفسهاالاخبارهيولجتعندماصباحاالساسعةمنتعفتجاوذتقدالساعةكان!تلاا(

الذب!الدفءبسببانمرفياكثيرءلزجاجكان،المر؟يةمناتمكنف!مصفعتالمكا!اخوانيوين،المتخلعبابهمنالقنيطرةسنرقيمكب

يعيثالتذاكرقاطعوكان،الطريقيغمرالذكلاالقارسوالبردالمكانيسودوالكاوتشولهالمانروترائحةاختلاطمنمزيمهي،كريهةرائحةلمنقي

علىتننكلتانني،لضيابمنا!فيفةبالطبقةملللونباصابعهالذيناركابرانفاس،السجايرودخانالرطوبةعنالناتجةبالعفونة

.الموعودةللسيارةانتظاراالطريقمرافبةمنيتمكنكيالبابزجاج.بمللالكلامويمضغونيدخنون،منتظمنحيربثعكلالمدفاةحولالتفوا

الجنودكيرهنالركان،"دفاةحولالمتحلقفىالاشخاصينحووتطلعتتسربتاك!البردلفحةادعشتهوقد،الموجوديناحدبيوصاح

ييدوانوونالكثبشاربهويعبث،بجاننهميجد!منشرطيالثلاثة:دخوليعندالمكانالى

الجنودوجوهعلىبئدزةبصورةالقلقازدادبينماانزعاجا،كصرايعليه..فضلكمنالناباغلق-

:متنمرااتذاكرقاطعسالاحمممانحتى،الثلائةعلىواحداع!فاجلسواً،ثلاثةجنودمنواحداكات..انيهونظرت

علينامضىفددما،دقائقلحشرمناكثرتناخرلنالسيادةلناقلت-والاعياءالتعبوجوهبم!لىيبدووكان،طأبورفيكأنهمعريضشعد

.0تأتلىموالسيارةنتنظرونحنماعةنصفودفعتهالبابنحوواستدرتاياممنذالراحةاوالنوميعرفوالمكانهم

انواعارخعىمنلفافةشفتيهبنيضعوهوالتذاكرقاطعهاجابتاركامزءجاصوتايحمثوهورتاجهفانطبق،القوةمنلايخلوبرفق

التبغةذكرنيالنيالامر،المتغلعةالزجاجابواحباهتزازاتغنياتواتراوراء.

...يساعةنصف،ساعةربع،دقانقعشر..عليكماكئبلمانا-خدلالموسيقيةمقطوماتهاتعر!كةفتالتي"وسيقيةراديوسينمابفرقة

..ذلكمناكثرتتاخروالنكلعلىالموجودينهيونباندشعرت،لصاتالصمتوران.*شراحةفترات

وقفوقدالافطرابوجههامكلويبمدفصياركنااتخنتامراةتلتثم،تإفهةنظرةالجميع.الىونطرت،بتسا؟لهاتننهمنيتكاداليقتبه

:عمرهمنالسابعةاوالثامنةفيطفلجواهـماالىطاولهوخلفالمدفاةمنقرييايجدسكانالذجميالتذاكرقاطعنحواتجهت

..منكيسمعالله-سادالنيالصمتمبدداولالتهببطءهينيهاحدىيعرلرقنرةعتيقة

وجهه:طولمعخنتهفييتناسبعوتهوكانالثانيالجنديفالبينماه:امان

..فقطواحدةص!يارةينتظروعرفهطولهالقنيطرةخط-!للقنيطرةسيالىةفي-

:حعيرايدخنكانرجلوقالمتثائبامميءالمنشالطويلمعطفهفييغوصيوهوبلايجابراسهفهز

أ!السببماترى..قبلاالتاخيرهذامثليحمثلمم-.عينهعرلهعنعوفاالمرةمذءراسهوهارثا،جديدمن

امشمرتبينماشفةبينتينبياندونشغتهاتذاكرفاطع!قلب:السفرتذكرةئمنادفعوانامستفهماسؤالهالىعمتانيغير

طويلةخطوطافترسمالنافذةزجاجبضبابصغيرعفلتعبثاعابمهلااخباهمسياراتلاارىولكني-

..عريضةباخرىوتقطعها:نفسهالوفتفيويكحومهتنيالسمييسجلوهوماجابني

الىرأسهواسند،مينيهابدايتكلملمالذيالبنديواغمض..مثلكينتظرجميعهم..قليلبعدالسيارةستأتي-

كنتبراللىال!عالبعضمنالاجديدمنالممتسادوفد،الحانطحولها،تحلقواالذينوعن،المملاةعنبميدامكاناواتخلتاجنهولم

والاخر.الحينبينافنطه،الفرعلىلتعيئنياثتريتهاقدكنتجريتجيبيمنواخرجت

هذءفيوجودهامسهننغرباممهاالنيالاشقروالطفلالمراةوراقبت..اخرىمرةفيهاناالنيامانوافحص،مافيهااقراوأخنت

وتدل،سداءبملاءةوجههاتغييكانت..الصباحمنالمبكرةالساهةا*ننبداخلالجلوسفيها!يتاحألتيالاولىالمرةهيهذءكانت

سالوفجاة،مايزمحجهاهنالرانعلىواضطرابهاالعصبيةحركاتهاوكانت،للعفرياتبمكنبمنهامييىالقلربالمستودح(شيهكانالني

اللونكحليطويلبمعطفويتسربلصولىمنطاقيةيرتديكانرجلالزاويةففي،واماميخلفيقسمنالىاعانتقسممهلهلةشائرمنالر

الامر:بلهجةبعضطفولىبمضهاالسيا!اتمجلاتقامت،الخلفيالقسممناليسرى

لااسداين-وفي،الارضماوقي،المافوتبراميلمنعمدهنهابالؤبونهض

..ا؟احمدابو"يانائمانه:اتذاكرقاطعفاجابهوفد،بصعوبةالاالعنعبلاسثر!راشردطوبةظلاما*كرامان

؟!شينااتريد:اردفثمعلى،الفراشقربتتر!ىكانتالتيالبرذانمنعدربفضلتبينت

!أيستيقطلملم..*نخنى..ناةم:فنعجباالرجلفصاحمنهاتنز،الحفركيرة،ترابيه*رفىكانتهذاوعدا،فيهناهقمانسان

امسي..ليلةقليلاسهرتهفيتأخر:يفنفروكأنهالتذيرقاطعفقالحقيقتهفيقامماءصنبورذلكعلىيساعمماملحوظبشكلالرطوبة

ولكني:المكانمتفحضحولهيتلفتوهومستفهماالرجلفتمتمهليهالىكبالتيالمهمةالمغسلةمعوافص،المسافرينظمالاطفاء

اماتينظفلمانه..+يخدمني:قولهتابعثم..نظيفاامانارلىلاالمخلعالمجرىهبرالماءاليهايسيلالتي*رضاًدواءفيرلايعرف

كذلك*اليسينومهقبل.الثىباحير

نفسي:وبينبيشوتساءلتمنيتفلتكال!ضعكةدكبتالاخباروجم!اذاخى،اخبارمنمافيهااقرااـلجريمةالىوعمت

؟!كهذامكانفياًلنظافةتجعهيهلترى-

سهرانهالأمرمافيوكل،اخمثكلمانا:التذاكرقاطعواجاب.بالقاهرةالئانيالبرنابمفياذيصتالقعةهذ.-ا
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؟ااناولا:لألتذكرىقاطعسزاًلمتجاهلاالثانيالجنديفأجابه.فراشهاًلىبوىعادئمامسيليلةقليلا

.؟امافونيكو(ين:رفيقهفسالفبلالمكاننظفحسبته..اًيقظه..ايقظه:احمدءغاضباابوفقال

الجببعكان..الدنياؤ!جندياراوني..البلدالىفعبتلقد-..فراشهالىيأوىان

..باحترامافيشظرون..اسعد..اسعد:مناديانجبهبملءر3اتذاقاطعفضاع

ا؟!المدةهذه"طوالتنملم-او:صديقهفسالهثلاد!البادحةمنياخذلقد:معلمهمخاطباقالاحديجنهلمفلما

!؟تزوجتلقد:باقتضابعليهفرد..اجرتهحسابعلىليرات

مالعروساذن...لزوجت:وقالبالضحكالاولالجندي!غرقضازوراامهقباذالاشقرالطفلوففبرهنجمامفكراذذفهاحمدابووصن

..عينيكمنالنوماطارتالتبمهيةالهمسيشبهبما

ولكن،جملشيءالزواجانحقا..اجلةضاحكاهذافاجابهأ!جوعانانا-

..مقطايامخمسةزواجيماذونيةاخيياتصور..البيتفيتأكلؤليلبعد:امهفاجابته

،!فقطايامخمسة-ولكشي:عن(دفييقولوعادالصغيرتينبقدميهالارضالطفلوضرب

رجل4از..منهلاجددهارئيسيالىعائدولكنني..اجل-صسوتها3وارتباحيرتهامنالاموانقذ..اكلبدي"..جوعان

إ--امابع!عروسهءنيفترفىانساناتتصورانيمكنكهلولكن،طيب..اسعد..اسعد:يصيحوهوالصغيراهتمامجلبالذياًلتلىاكرقاطع

..مصيبةانها..عليهاقرانهعقدمنخمسة:ضعيفواهنصوتالقذرةالستانرخلفمنوجا?

لمالذيابنسرطيشديعلىوارتسمت،ببساطةالجئديانوقهقه..نهضتلقدصياحاكفاك-

،حفيىالتثا؟بءنالتذاكرقاطعؤ"كفبينما،حلوةابتسامةابدايتكلموكان،متململافييتحرلركان..فيهالرابضالفراتنالىونظرت

التذاهـ-رقاطءمصطباالاولالجنديفالالضحكموجةهدأتاًذاالمصغصونظراتوتحولت.الفراشنهايةفيالاخرهويتحركجرذثمة

جديد:منفيتبينتوقدالتذاكرقاطعالىحديثهيوجهءأدالذيالجندينحو

..الكريمتشريرذهاسيكونقى..المخرمةسيارتكالىنعود-:جبببةمنطقةمنانهعلىمايدلالمرةهذهلهجته

الوؤتيمضيكيفترونالا..عجلةفيانتملم:مقاطعاهذافاجابه.أ!السيارةستأتي"تىليتقولانشيدياتقدر-

..نشعراندون:ملهاأوالاسناةهذءمثلاعتادوكأنه!الاةبلاارتذاكرقاطعىفقال

لدواء1اجدولممرإضزوجي..السيارةتسوقالهي:اًلمراةوقالت..الاكرعلىدقائقخمسبمد-

ادواءالهلاشتريابنيمعشاحنةركوباًلىواضطررتالقنيطرةفي..ننتظرونحنساعةمضت:الحاحفييقولالجنديفعاد

..الشاممنفيانتملمق!!بلبعدسالانهنجبرمباشرةالتذاكرقاطعيجبهولم

اللهثاءان..نجراللهشاءان:يدخنمافنىءالذيالرجلوقال...عجلة

لم.جوعان..جوعانانا:الرجلمقاطعاالطفلوصاح..خير..""ثلي،لمنذانملمبافيرجكيااتدري:الجنديفقال

ونظرت،البكاءوشكعلىكأنهوبدا،يمنيهفيتومضالدموعكانت!!ولماذا..حقا-

القلقوودا،والنصفالسادسةالىيشيرانالعقربانكان،الساعةا

اصلاناخشاءماوجل،مدرسةمعلمفانا،الاخرانالفسييغزولى.""!ه"،،له،.لأ!،!ه،ش"،،!ه،!ة*مه،،5!ه،،،.بم**!ه"!"،"،له

..الطيبمدرستنالمديرثانيةللاعتذارفاضطر،متأخرابدوري

.للنومعادقداسعدانيظهراتذاكرقاطعمعيتسا!لاحمدابووعادا

..اسعد..اسعد:جديدمنالتذاكرقاطعوصاح

ارتدبم!اني..صبرا:يقوليقولالسمتادخلفمن.موت5فأجابه،صصء0ص45

-...واحدةدقمقة..واحدةدقيقة..شا-"140 .ء...ه!+8مه يي".إ

اتذالاتايقظ0مرريصإي5!ما4
..منكمستاءاحمد"ابو"فاراسرع-

+"
لىلوؤتطوالنائما!قيلمذيالجندكيكرتع.صوءو*

4،..

أجاءتيسالسيالي.:؟أمئثورأجاوهوأبما

.لا..نومكالىعد"لمد.ناتلم:زيلاءعليهفرد41
.،مملأ

الاعة3-(:سيجار"لنفسهملا"انبعدسالثممهلعلىفجلس*.قلماقاصيصمجموعة

الابر+ةالاءة:ساغهفييحدفىوهوممطوطبصوتنفاعث!ئربهدفالبثبرطبما-

تقول!ماذا-
النجاابوالمعاطيابومحمد

اعينهمفيالفنىطهروؤدصديقاءومعهجديدمنواقفاوهب؟

ا"*ةتهايلعناًلله.:صوتهمنمهدئااحم!موقالحركاتهمفيوالارتطك"!لأ
.*

..حدادقيقرئيسناان..الخطوها
.ء*

منا.فرتاخرنااذاالماذونياتمنالمستقبلسيحرمنا.فيبانهلالثك4

..ذلكبرحديثاصدرالادابداربر

عادواحتىمالبثواانهمغير،يفعلونماذافاحتارواهذاواربكعم)

..قثلاهذامثليحمثام:خينالتفالكعيرالرجلوقالجلستهمالى.؟4

الدواءيفيده*،متاخرةاًمملاناخضاهماجل:المراًةوقالتة
شسلأ.في:*"

وطفق،جديدمنالحائطالىرأسهنائماكانالليالجنديواسند*"،،،،،،"،،"،ميسيسههسسهىصحي،"مط!؟
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..الشغل!ننوقف-اهرر،منءجلةلمحيارا!..بجوار.يجذرالذيالثرطيسالثميدخن

بغضبةوقلأخذاكراقاطعالىا!تفتثمأ!برعةالسفرالىيضطر&ماهنا&اًلشس

..حالا؟اعرفهيراتستاعطهاذنث-،قفيانا...برلى:اجابثمقليلاانشرطياساديروانزجت

..لددكاررتايراًتت%لأتاص-انهدلت..واءسؤ4اجرتهبقية-اعطهزوجكيواولادي،..اسرتيارىلانشوقفي...بلدتيالىللوصول

رب!ما!تا"ءصمفبررو-!،!!همنبر4،في?4والقىرأسهاسعدومز.اراهماندونعليعاممضي

يرأءةلىءعم،4جبفيأودسه8،اجرتهةقيبفيالزاكرقاطعبهدو?نلفوةااتحرقاني..تاتلمالبيمارةدامتماالاحتجاجيفيدماذاولكن

ارزي0.3!ه!الىاـط"لأ،جموج"-موار،اجزاء!افىرفيرئةالمه-ننر.ته..اًلصبرعلهنننيالحياةفيالتجاربولكن،لفيامماًلى

..المباب4تحوبراءةفياليهينظركانواخ!ذاصمداروالمملربونهض،موافقابراسهالجدك!وهز

فيا(وجودرنا!ارت،ا!،واءالبارداليابررخلتلفحةمنفتحةومعانطريقالىالزجاجوداءمنفنظر،الاساريرمتجهمبداوقدبنطءيسير

..ا!بباغاق..اربباغلق:يصبب!ح:اكثرهمجعلتذعرموجةالىالنقرليهاودمهانهالىارتدحتىلبثماثم،بسبحتهيعبثوهو

فق2زحطل"6تبدااتيالامطارألىينظرووؤفلصياحهمي!ننرثوام..اسعدعنتئفرجانفياملوكلهالستار

..خملفهالبابوه-ء،اسعدخلفهاوظهر،فليلاال!متائرتحركتمدقائقومرت

الطرإق،!راغ...أ!لأراغ4إلمعارخلمفا!زجإجءشمنشبحهوتابعت...ثيابهشانمننفسهالوقتفيويصلح،يتمطى

المطر.وزحممةوي،!القسماتمليح،الطولفادهكان،اليهالانظارواتجت

الى!سط؟ف!ز،6إرجوووه!بالشرطاذنفيشبناالجنديماوهمس...النظراتثابت،الجسد

إءاطبكلئه!!االىفىيأملمامنواقتربببطءونهض،موافقارأسه؟البارحةسهرتاين:بحنقمعلمهفيهوصاح

بقوله:الركابوجهوظهرءادارثم،يجبهولممتعجبابلادةفياسعدايهفنظر

.اطممناه.فرنكمعهوولجاءناشهرينقبل..هالزمنيلعنالله-..الارضالىببطءيتسربوالماء،بهدوء-وجههيغسلوبداًالمغسلةنحو

يخازل/النواتلامناح!بجى)ص(ةالشهرين"مروماوشفلناهوكسينا.؟!فأجفييسألكعممعلمنااسعديا:اتذاكرقاطعوقال

..نعمضهوونيمعلمهازأعليبالمردصتيتفضلولايرضىولا..بثيءاسعديجبولم

:!الوعفمنهابلهجةعقوالهيعبااندونالشرطيؤاطعهءلىصغ"رامستنقعاتكون،المغسلةانبوبحنالمتربةالمياهواخذت

!؟لكاحسنسيارةلنادبروانعبالكرمهلىادع-..المشهدمراقنةليولذ،ا!عانارضية

سند/ر..سيديياتامر3ما:متلعثماواجابالمعلملهجةةتببرتفيش!دصلعل،ب!ملهقيومالا..اطلاقايجيبالااسعدحقمن

..فقطالوقتبعضامهلني..حالا..حالاسيارةلكم؟!الخاصةبشؤونهمملمهدخلماانن؟!الاخرينثؤون

الوغاهـ؟اعلإ.تمأذا:وساله.التذاكرقاطعقنالمعلمواقنرب.ءبرضيالساعدينالمؤتولالعاملمذايجيباعمافيالامنوتمنيت

..امرتنيكمالميراتستهذاقاجابه..ل32،هـي..جوعان..جوعانانا:بحتةامهفيالطفل!وماح

!؟والنارحة-وطةلمواالامرينالدائرباللغطيعبااندونيشإلالمملموعارر

..ليراتظوث-؟!كعادتكامانوتنظف،باكراتستيقظلمكاصلم

..ليرات"أ-ح.لممطبؤكيف)هبرات"مانياجرته:مسيتف،ماالمعلمفقال..الصمتاغزمكألهوبدا،بشيءايضااسعديجنهولم

لبزراز،!-تاءكليما،اتؤا!لؤبلبري5!ت)"د:المإتاءرذاطعزأجابهاز"..جاوبه..اسعدياجاوبه:يستحثهلتئكزاقاطعوقال

..بهامرتنيمافعلتوقد..معلمنا

رفلاً)م..اًسأل"م..اءاضرإنااسأل.يصمحي!با!هذكرفقازبدؤ"ظعليىانرالاثةو،الطفلالىنظرثبم،ببلاهةورمقهمابنطءنحوهماواستدار

بر.ة-زب"-اظئراررهمقاة.شربثم،بالطعامعلىامهيلحوهوفليلاوراـفبه

لقد..ت51اًنه،اليىرةءمهوذهبتذهب،ل!..ا*هـاالسألفئ-:بهايجففهواخذوجههنحر

..فهباك*لمه!حسنا!عتلقد-كلا..الاندء"با:بماء..كيراتاخرتلقد..السيارةيسوفىالله:المرأةوقالت

لالرصهص،ح،القادمةالسيارةنفيرصوتاللحظةتلككلوارتفعأن3و،وءملم"التذاكرقاطعيننظراتهنقلثم،اسعداليهاوئظر

:كثيرابخنكانالذيدلفثمةخاةنر-اخرةضحكةفهءحك،ةهـاًغاظهتعلالمفمعلمهعضب

..راًاخجاءتلقد-ومقئلأ"سطلا6يدفيمعهيحملولمحاد،قليلافغابالستادوراءماالى

ى)"ااناءلمي"ارد"ياراتبكمناللهرةصمسا:المعلموصاحالارضيكضاًخذبينماليملأءالماءصنبورتحتالسطلفوضعخشنة

..اًجرتهعلىزيادةيرةاًءطبتالذي.انت.علاقة.فشيناشيئاالترابمثيرا

لنتخذ3(باراوسائروالشرطيالجنودمعاللحظةتلكفيونهضت:امرةبلهءةفيفصاحمعلمهعصبيةصمتهواثار

!وؤ،زاكاجلمنلن!رجالبابنؤيزحافيوقبل،السيارةفياًمكنتا

ف!ة،،البابانةتج،الشارةقدومبسيبحدثالذيالزحامخلالهه!5!هههـهههءهـه553

تنغهحبالطيب،اك!المليحةوقسماتههـةالمدبظءت4اسعدفربخهفيوبدا-:مطابععلىطبصث

الر"بئ،وثياد"وجههتبللا،طرومياء،الهادئيناًلزرقاوينوبعينيه

..ثانيةكعكةالاخرى5يدفيحملبينماطريةكعكةياكلوكان

طرقلتو!يحاثكغغةتهمالنائيهثسقنمطعابمنهلتذواكرعطأنلحملهلمعلمبينالطفدقبدلعئغير.للأمشئع!رو1للطإعةلعذر11-د

رمقناثمومن،الارضالىواعادهالثقيلةيبدءالذهبيشعرءعلى

فضية:بليرةالتذاكرؤاطعيقذلىوهووصاحببلاهة

مناجرتك.المعلميحسمهاانقبلعلي(،ابو"ياالليرةهذءخذ-

219222:تلفون

ص!ببمالنتؤيرفدمشق!وعيحيمي.
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فىصدةلإفضقأارعمايختم!ةآلقتزيىفينلىا

مرعىصمى

رمزااص!جحالذيالكبببربالقومالبنكهذا،وترجرفيالعر؟بال-نكلمبزازجةقيامبالارز-ا-للارايؤ-!ازضنصر

زجنة:والطماللاحترامعافوصووف!،درةالاللثقة

اصمنججطياًلاحت؟مع"عرربالبنكرأسمالاًنيظهرهذااًلدرومناةاراةاالصفحةفيالمةنة.ورةالميزانبةمن

.لبنلمنىةليرةماجوناكءمعبنت!-اوز4ازايجنيه511.ونور،عمللأاينع%سةأ4يحوا

هـس!اووا)لبئانيةليرةءاجون029تعلتانهااًيكأجهمللأ،!بن2.1صو"بالىارجقعتثداتالموجوان

.(ا&ظورةزويرالمو-ثدات

لبنانية.لبيرة"ونماع.عتعلهلتازهااي.جنيهءايون5،62داغتالودائعوان

اارياطفيالتاس--!تحتفروعاهناكانكماؤطراًعربيا14فيتعملؤرعا،ه!ليضكاء*ءحأقدوا

.اخرىوبا!ان،-روتورأسياءالبيضو"دار

القيمةوتبلغاًحرىمدنثماليفي!لبناءاًرمىلمكمااًشنهنبرىكبيرةبناياتثمازبالعر،ىا!بئكث،ابواةبى

ثيه.مللأ،يبنثلا،ةعنيقللامااراًت"مةلهذه"لحة-""قى

اًلف(..حوانيمنهااخذ.جنيهالفوتلاأمثةكلللأيبناًر،بةا69ً.خلالللبنكالصامالدخلب)غولقر

للاصننياطى.4صثءا

القين.حوألياصمبحوااذين!لموظقيئاجنيهالف.8.من3:راًكل:،1ودفع

كضرائب.اًامربيةالحكوماتهـيهاًلف.45مناًذرمن!اًودفع

عربي.م!*ياهم0.22حواليءلىجنيهالف7..منالمثرمن،لمجم!وزعو!4

ويتوومحمتينةاسهسعلىورينيرقوةفينىوخطتهويتابعتقليدهفيالعربي"بنك/%-تمروهكذا

.للعربومقخرةلاضقةرمزاابداويبتىالوطنيالاقتصادلخدعةرسهلملتهفيضيو،5بزءةظمع

(اعلان)
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ا-11ا11ااااااا1111اا-ااا1ا11111االااا1ا11اا11)1111ا.ااااكا)أ-ا1111111111011111ا-ا116ا11111)لاأ101.-

-ا)1هـالج!يمممأ-لصف!ءم.و1-ء.ا.اهـاكت

ل!صركينحاليبمل

اذامعبطلهمنظللىرسةفلادىيحقا،تارنلخيهسلأرش!فرلععراًلحمانسعانبالبعدشياعنخلاولاًالعصورعبرا!جنسمدهمومظور-؟

طويل.امدمنذالتاريخبطنفيثوت-اليومصشسائدايزالماوالذي-للقنالقديمالتصنيفكان

الم!معلحضارةالفكريالئسيعيتلونان،ابدايسنعلاوهذااكلاسية!حاسما.نعديدامحددةخانةميكاملاعصراالمؤرخيضعان

عالمنافي-وحتمي-طبيعيشيءذلكانبل.لونمنباكثر،الواحدماسرعان،التصنيفهذاولكن.الخ..الواًقعيةاوالرومانسيةاو

وفي،عامةبصفةمختلفةاًجتماعيةانظمةتتئازعهالن!ثعاالدريثبل،متباينةتياراتعدةالواحدالعصراحتوىعندماقصورهاتضح

ظلفيحياتهمواساليبالناسمصالحفيهاتتناينالتياالمجتمعات.والعيبلهالسابقالمصرسماتمنجوانبعلىالمصراشتملعندما

خاصة.بصفةواحدنظاماتكنيهبةالمقاييسخلالمنالفنالىيشظرانهالمنهجرأفاالمرئحسي

عدءانهو،انكارهيمكن-لا-الحالهذءفي-هاماشيناولكناًيةدون..بهالحقوماسبقهاعماوميزتها،مامرحلةسادتالتبم

لونعلىفيستحيل("العصرروح"النهايةفيتشكل،المتعمدةالالوان؟لارضا!اييسىهذهلربهـجادةاولةمحى

.اخرىحضارةاوسابقعصرعنيعبرانشهاالفنيةالملىارساحدىتشابهتاذاحتى.اننتتهااتياًلحقيقية

...00ان!اقيل،القدمفيموغلةبمدرسة،زواياهااحدىمن،المعاصرة

.انهي،هامةنتيجةمعالنستخلمىالمقدمههذهمنبدلاكانكلمةبمانقاطعاظنا،.الجديدةالرومانسيةاوالجديدةالكلاسية

اختلض-وان،العصورمرعلىيتناولهانللفنيمكن،معيناموضوطواضحت..المدرشينبينالتشابهلتفسرتكفي،هذء"الجديدة"

اخر.الىعصرمن-ومضموناش!ش!الاته!لا،مل!نيةاصطلاحاتمجردالفنيةالالجاهاتاسماء

بونشبو""كب-المثالسبيلعلى-عشرالرابعالقرنففيهذاعلىيطلقخىعصرأبميفيلهقرينيظهرانما،محدداادبيا

اصدقائه،برينمرترمبولونيامنصديقليكان":)2(القصةهذ.سالىفشيئاشيئاتحولالفنيالاصطلاجاراكط..ذاكاوالاسم

عليتعطقتانهاحش،الرجالمعجوادةسخيةكمانتزوجتهانالا.فقطيرافقهاًلذيالادجميالشكلبظهورالايتحققلاتجريدبمي

صديق!؟منزلالىذ!بتالليالياحدىففي.حيانهافيمرتيناومرة......

وكانت،المتررةخياناتهاعلىسؤنبهاكان.روجتهمعيتشاجروسمعته،مافنيعملمهيظهرالذيالعصردراسةعلىتوفرناولو

صاحواخيرا.ثبمءكلتنكرالاحوالهذهفيالنساءمنيخرهاسلهيا&.لفيالملا-هذهلاكتشفناالعصرهذاملامحعمقفيوتقصينا

اشهراواضكلناني،جيوفانا،جبوفانا:مرتفعصوتفيالزوج0)1(ومضموناشكلاالفني

معكاًعيشانوهو،لنفسيبهانتقمامرعلىعزمتقدوشي،بكبعضتربان،واخرعصربينالانتقالمراحلفيويحمت

مث،بالاطفالالبيتيمتلىءانالى،طفلبعدط!لاتلدينواجعلك!ونهنجبتعل،الجد.بدالعصراحضانبيئاًلقديمةالحضاريةاًلملامح

.)4("واهجركالبيتا.نركالناشيءالمجتمعيستقرانوما.لهاالسابقةالفنونسماتمنلثيء

اللونهذادحكلوقد."المزوجفاماً.ةاءهـوالقعةهذءوعوانإفاافنوتتبدأخىوالرو!ةالماديةظروفهفي-معيننحوعلي

الاخركهالادبيةالاشكالبقيةعنلهاتمبزا(الفاشتيا)بالحكاياتمناًلابنهـوالاتقرارمرحلةعنيولدالذيم!والفن.)2(الاستقرارمرحلة

(............ء.م.ا.لكافةالعاكسةالحضاريةالمرآةلانه.فيعاشالذيللعصراًلشرعي
كامله)5المصهاًدملاىآلر!ولعد.المسليالبسيطلموعهاودحديدا

فيه.كتبتالذيالعصرملامحنتبينصتىقصةوعفنافاذا.ذاكاوا)مصرهذافيالانسانيالنشاظاًوجه

ظروفعنبحثنافاذا.موفوعهاهو"الجنس"انواضحايبدووافاا(ءفةبهذهوحم!االقصةفستهدفلافنحن(؟ارومانسية"برانها

،القصيرةالقصةلكتابةالبدائيةالمحاولاتمنممانتانهاعرفاممأبا-فهاحمطتتبر4اأاي،شخو!هاوخلقكاتبهاابتالمذيالمجتمعنقصد

قصرحجراتمنفسيحةحجرةفيولدت-اًلتحديدوجهعلى-بل.للاشبباءونظرتهوحضارتهالمجتمعهذاانسانءن

يتردداناعتاد(؟/احاذيبمصح"اسمعليهايطلقونكانوا،اًلفاتيكانوايزمانالمكانعصارةهو،انناًلفنيالمن!باوالادجم!والافجاء

والتسليةللبوواصدقائهماًلباباسكرتريمننفرالمساءفيعليهامةتعلة،لاد!رةالىالد!العمليستحيلهناومن.فيهماولداًللذين

.الاخنادوتبادلالحضاريالمجتمع)"ريهبمغا.برانشكلهاالذبم!والبناءنظرتهجاءتلو

فيعشرالوابعالقرنفيايضاظهرتفقدالثانيةالمحاولةاًماالانسانالا-مثلا-الرومانسيالاديبفليس.الفنانعاشهالني

الديكامرون(.قصص)كنابةفي"بوكاشيوجيوفاني"بهاوظمايطاليارومابكأ،س.ئرتقيممنحضارتهتكونتالةيالمجتمعابنالرومانسي

(ادأةانتصار)بعنوانالحكاياتهذهاحسىالايطانيالكلالبويروي.تس!تهاعلىالناستواضعهكنااو

وفي،بعشيقهالقائهاوبموعد،زوجتهبخيانةعلمرجلاان"فيقولفنيهمدارسثمةليىبانةالقوليمكننا،هذهالانطلاىنقطةمن

بعضفياستخمدعنهاههاكما؟القص!ة)ءعمةهنا-ل3(نظرةذيهاتيلورتاتجاهاتهئاكوانما.مدرسةلكلمةالدقيقبالمعئى

الحديث.الفنىمحناما.عنبعيدمجرىبممنىالسابقمنالفصلالمواًضعاللازمةلنملذج1-لتقدلحمهذهدراشكنافيالمجالبتسعلنا(

!ي!آكا!أ!حكاأ519لم!ا؟40كاق3104ء،ا4!7اكا!!أ031ما!أ-7"ام)،(.5خهاكة،.دراسةفيبتوضميحهاساقومفانوءلذلك.يالر!1هذلتوضيح

.(القصرقالقصةفن)كتابهفيالدكتوهـهـشارترجممهاكماه(فيفهيبدا،جديدةظروفالمجتمعهههذاعلىيطرأانالى2(

(3ص).الانجلومكتبة.وهكلىاً..الغير

34



،الباهرةالتقمعيةبقفزاتهعشرالثامنالقرنيقنلانمالكن.لهايفتحفامعارتاثمالمرأةوخرجت،!!بملنومالليالياحمعى

نظرةتتغرحتى،القد؟3المجتمعبا.نهيارا)تعجيلفيمساعيهوتفحالزوجوسمع،للييتالمجاورالبئرفينفسها"دلقيباناقسمتوعندنذ

ملموسا.تغراحولهمنللحياةالانسانولكن.لانقاذهاالخارجالىفهرع،البئربقاعارتطامصوتبالفعل

المجتمعقواعدارساءبدايةمعمخصفاضجراالناسادسفلقد.انصوتفاحدت،المبترماءفيحجراالقتقدكانتالذكيةالخاننة

حادةلام2و،قديمنظاموفاةتصحبعنيفةبخلخلةاحسوا..اًلجديدافيلثم.زوجهالونالبابواغلقت،اًلداخلالىققزتذاكواذ

جديدةنظرةتالفتالازمةهذهلأمةوملى..جديدنظاممولدترافقيتركأيالظالممالزوجهذاان-:لهمفقالت،الضوضامعلىالجران

شاسعةمتاهاتفياميللبعداميالاحاضرهاتتنقنظرة.للانساناؤفلتولذلك.الحاناتفيالخمرليحتسيويذهبليلةكلوحدي

.والانطواءوالفرديةبالوحدةتغلياعماقمننابعةنظرة.حدودبلا.)6(ا،سرنهالجميعيعلمصءتالىايملةا:أبا

تجهللمموان،والاحلامالورودسبيلفيالمادياتلتجاعلنظرةصراارأةاخديعة.نبلغكيفلنايحكي"النساء.كيد"قصة.وفي

الانسانراىالرومانسيةالنظرةوبهذه.الاحلامواسعارالورودثمنفيويحضر.مخدعهاالىعشيقهاتدعوبياتريسفالزوجة.مذهلا

نابعد"ثانويةحاجة"الىروإهـازضحول"الملحةحاجكل""الجببداساذمنز/!اانلهفتقول،زوجهااليهايصلالتياللحظةنفس

"الجنسيا"وانزوى.خالدسماويضوءمننورانيةبهالةالمرأةاحدرانمن"وتطلب،بعينهمكانفيموعدالمهاوضربنفسهاعنراودها

نايصدقلملانه،"الهوامش"الىابرومانسياًلادبصفحاتمنقبرندي.العاشقهذالمحاسبةثيابهافيمتخفياالمكانهذاالىيذ!ب

هذءيحتويانلجسدهايمكن-الملائكيةالقديرسةهذه-المرأةالمرأةتسد)بىثم.الموعوداللقاءاًلىويهرولالنساءملابسالزوج

براقاشيئاالعبرذلكفنونلناصورتو!ذا.(لماًلملحةالحاجة"الىسررتمضيهراوةتماخذاناريدك،والان..)لهلتقولعشيقهانحو

ممانالتيالاشياءتلكوببنبينهلتفرق(الحب)اسماعطتهءلامعافاسيادرسا،اًيايباعتبارء،عليهتلقيتم،الحديقةفيزوجيلقاء

تختبربرالموعدهذا"لي"ضربتقدبأنك(*ني"متظاهرا،بالمصا

!ححيم!!مححيعحم!ححيحيه*،ركنالزوجوعاد،الومحك!يةالعثيقوففذ.(لزولميمواخلاعي!عتمدي

.7.كبرىخديعةفيالمراةونجحت،ساخنةبعلقة
.حدير-أ

صيلرللعلاقة(،المعصرنظرة"نحددانلنايمكنالمنموذجنبهذين

كافةيضهمالذيالاطاركانالاقطاعيالمجتمعانشثفلا.الجنسية

هـاويبدافلنشآتاتىالتجاريةالبيئةرئم،حينذاكالانسانيةالعلامات

.العلاقاتهذءصنعفي-ماحدالى-اسهمتوبالتاني،الاطارهذا

الجديد!معويةلااتةمهمجموعفي.لونكلمنالعشاقلانباتالخصيةالارضهيالمتكافئةغرفالزيجات

الطبقةحاللسانكانتانهاشكلااأطريفةتسلية"الامريرىوالفنان

صه.."الفراغالوقت"ذات

لمجطو!ضماالصيني.فدفع،لذينهمتةنجر"الجنس"يرلىلاالفراغورقت
يسخنويبحيتساقيهاترفعحديديةاحديةفيزويخةفدمييح!لان

حزام"يخترعلانالاوروبيوتدمع،)7(مثيرجنسبموضعفيجسدها

.ماعيالاجالنطامحصيلةهيللجنسالاقطاعيةالئظرةهذهوكانتااالعفة

من:جديط!وطبعة.اًلمضاجعةسوىعملاللمر(ةينيحلااًلذكي

!الدائرةالصراعاتوصلتحينمعالمصهداأزمةتنلورتولقد

الرمادثهرلقسالوحشةالماراةحققةالىالعصرلفرسانسرفانتيدمزحت
بهبسولط"دو!))كلالصراعلهطصوراولجد.ذرولهاالىجمبالهبيى

غريباوليس.المجتمعلهذاالنفسيوالتكوينالاقطامحيالمجتمعافسان

كاهة؟يفقدفهو.اخرنوعمنبارعافارسا"نجواندون"فينجدان

ب"كم!هجليصبتتعالايمانيفقد:مجتمعهيعانيهااقيالانتقاليةالمرحلةضراوةمعالقيم

سيالجبوالخفراءسلمى.التاريخعرمهدلنساءمخادعاكبرويصبح،والقانونوالعر!بالدين

ؤاربمنالمخطوبةوالغتاة،قريتهابطنمنفيةالرالبنتلخطفانه

يستعيرلا..النةمخهم!بةجذاباعرنضإعلحميقةحية!ودة(،1جواندون"جبهةعلىمولييرويرسم.خطيبها

محا(برهممنينتربولال"فيرإءاما51القيمةوكانت.نطافهافيوجود.يمارسالتيالاقطاعيةالقيملازمة

قبانيذزارشهوة،ثمندونالملكيةشهوةهيمولي!ؤدمهااتي"الجنسية"

،الشهواتكلمنوجدانهفرغالذيالرجلشهوة،تعببلاالاخذ

العظيماكءعروراءكسمهيرهقجادنتمعرع.وامتشهوةسوىلهتبقودم

حجازيالغطيعبداخرواستبقى،والمثلالقيمبكافةظهرهوراءجواندونالقىحين

علىثورتهيؤكدانممارستهافيلهيمكنالتيالوحيدةالمتعةلنفسه

البتجبتدسالت.وررأرراعالمجتمعذلكمنعظيمانائباكانذلكفعلحين..واًلمثلالقيمهذه

بيضونهـوافيصرذرفىورفم،الحياةعصارةبهاوجفتجنورءشاختالئيالهرم

فيقويةصرخةالمعنىهذافي-موليييرمسرحيةوكانت.البقاءعلى

والنشرللطباعةإلطبعةدار.بالصمموتتظاهر،تسمعالتي*ذان

3181ب.صبيربرت!كا!ا!5أهم+"!ه!!كا+!35+كاا!:!أه!كا3+أ.6هح!كاححأ05(6

أالف!كرةتقولكالتكماصنيرتيناًلقدمانتظلانهوالامروليى7(

؟.الشن
حيمهيححيحمعيم5كا!!هع!ءكاح!555كاحمما
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التئهلإاتبهئهضيقيالثدم!"الممصربلسانتعلقحشالكونتيسةجاءالتيااالكلالمئلبينا؟فرق.الوسطىالعصورجوانلونياتيها

.."فيلكسيسنطردوهكذا."تإئاجيان"-مامتانفينهماادسحيفةإتجحولم.المىهارةالاؤطاءببةوالؤيم،الوليدالرأسمانيلمجتمعابها

الىوعدت،ش!وتياثادةفيافلحتاذهانيتاكدسهرةنهايةفيالنظرةهـذهمنابناؤطيعانيهما.نصويرفيالمرحلةهذءادباء

بعدعواطفهاووصف"فراشيعلىراقدةمغدعيفيلاجدهابيتيإ--ةإدافيعلإ.،منانالنا)فدمانالتاريخلئاءانالى..الضبابية

وا!"ا"يستأسىلمحيوان"وانهااةابرربريةوحثية"بانهاذلكاليضااينؤل،بلمزاكدىاونريهالفرنسيالكاتبهوعشرالتاسعالقرن

حقشهادةاشهد"ز!."اجسدالمطالةد،)"الىوبرتيةالاتنى،)زنبقةروابرة"دفي.)8(والحساسبةالذكاعشديدبوعيالصورةهذء

نشيدخلدءمااللذاتمنتذيقنيكيفعرفتاًلناريةالمرأةهذءانوكان-ا!اجرإناالنبلاءزوجاتمنكوبةعلىنتعرف"الوادي

الماضيتركةفهينتيسةالكلاما..اذنالحقيقةهيها.(،االانثاد1.1لمرإ!ؤئر"اإابباتلءني!انويحدت-المزاجعصبيمريفاشيخا

وحقائق.القديماخيلةبينالضحيةالمجيلهووفيلكس،الاحلاممنيقرلي"-مهمانفمورا/حىصإ!يراهاانوما،عمرءمنالمعشرينفي

العثيقةتمنحهالذيالحبامرمنيكنمهما"يقررلنسمعه.الساعةزحوءلىؤقط-..والمشماعرالاحاسيسنفسفبادلهبهاويفاجا،منها

محدودةالجسدمنهاصنعالإيالمادةلانمحدودحبفهوالخليلةاو..ا)جسدوتحرمهوالروحوالنفسالقلبتهبهاناقسمتاذ،اخر

واناالاحيانبعضفيشعرتانغروفلا،ومقوماتهاودوافمهابطبيعتهالضبار".بمارء!-الوؤتنف!ىفي-لكنه،للقداسةالثعابوينحئي

نافملمت.كتهالهادريلابفراغالمتصلالنعيمهذامعمعاقفيمرةذاتؤيلهسويتسىاكلل.باريىفيتعيشانجليزيرةنبيلةمع

مرة-لكنه.."والكونتيسةوالقلبالروحغرامهوالخالدالحب511"رفيالهوى.نعبهـسيرةا!ة!غراميقصةذاعتيهفاثريلست"

اصفلسانفباي):.."اتاريخيةالساحرة"تلكالىيعوداخرى؟هعة!؟م"الناسرام3سمةوآدابهاالفروشةكانتحينالوسيط

واننشوةالحصبةاللذائذبانواعوالدرايةال!برةمندهاانءمهاا.ني9اوهده!داسةءهـتصإى"مكانكلفيشاعتالتيبالكوشيسهفلاقته

اطرقلمجديداعالمااحسبهماالىليلةكلتقودنيما.جعلها،المتجددةالمههـزلحقاساطبرمناسطورةبطيئةبنارتحشقالتيالشهيدة

ادينمينحوالرائعالزحفذلكفيوةائدننألتاذتيفهي،قبلمنبابه.ا:ا.توجوليرومهوبقصكأتذكرهـ؟امااولالناسوتذكر،الاولينبمثيلاتها

ثراتآثارعن3فيالذجمهالحذقذلكتخفيكانتانهابيد،الحساممه-اقفيال*امنةالرواروعبتلكبلزاككتف،الفذةالمبراعةبهذه

هـنفنقنقناعتحتتخفيهكانت،ومارسوهاقبليمادستهمالرجالالبزالاصبل..الما!!للجيماالعاطة!التراثمنالجديدالانسان

.(الساعةووحيالسذاجةا،ذهإؤابلاا)تهـيض!-البراعةبنفس-لنايحددو5بينما.اًلماضية

.هـ!المكونتبعةتكونولمم؟والشيطانالملاكبينجرتهدلالةماالدؤ"شفاوان)((عمليةامرأة"الانجليز/ةفالنبيلة،الممزقةالعواطف

.بفيروالقلب،جسدبلاالروحمعنىما؟الشيطانهيوالاخرىالملاكعء-بزؤ:اعرورءهـة"هع./انما(الجد!دةالمراةانهاقلناالمتعبيرفي

جميعها.فيلكسبوجدانعالقةظلتأستفهامعلاماتكلها؟امرأة

للاشياءنظرتهوشكلت،الضحيةالجيلهذاوكونتصهرتاسئلةت!"6+حأ،أ.)!ا"4ح!8ماعح،)**.480+لاح،أ(8)

.)9(والقلقبالح!ةدو":.+.33+،أ!!لا.!()702

يجيبانه..كلا؟الاستفهامعلاماتحدودعندبلزاكوقفهل

11اجل"تحتضروهيالكونتيسةشفىبينمنالقديمالملاكلسانعلىههه55ه!هه!!5هـهههـهههـههههـهه

جميعكانتفقد.الاوهامعلىلابالحقائقاعيشوان.اعيشاناريد

نااذنايحق..بهاخدممتواضاليلاوهاماالماضيةجأتيصفحاتالادأهـءامحموعأ.ئط

ناارادبلزاكوكأن-فيلكسونادت"؟قطتعشلمالتيانا،اموت.

الفلاحونهمها"لهوهمست-الواعدبالحاضرالذاهبالماضيإواجه

ومنبيتيفيالطعامنجتاوليهموناليممحصوليجمعونالذينإتالحفوص-حهدسأتا!ن!-رودعددالادارةلدى

وكذلك..الجوعيقتلنيوالمطبخوالطعاماليبتربةانا،وانا،مطبخي:ليابءهـات،عألادابصنألاولىاسثماني

("ا..الوصالونشوةالهوىبلذةكلهموينعمونظطىاموت،الحبفي

فيالعظيمبلزاكونجح،الجديدوالانسان،الجديدالمجتمعوانتصركلووإرإرإنجىر

لألمحبالمجردالمعنىبينالحائرةالنظرة،لملحياةالجببمظالنظرة3قد.لال...لل59ا،ولىالسنةسجموغة5

لان...بينهماتجمعحقيقيةرابطةعنجادبحثدونالمجردوالمعنى

1(مهزوزةصورة"تزالماكانت،الجديدالمجتمعذهنفيالمرأةصورةا)!أ))25الظزقي)1))

وؤ.متها،المجتمعكامنةفيالمرسبالقد،ممعناهابين،الساعةكبندول

العصر.تقدممنالمتولدةالجديدة)1سأ)231الظافي)1"

الئظرةهذءبلزاكلنايعرض،براالثلاثينفيامراة"قصةوفي

دوقابنةجوليافالسيدة.الجيلهذاتمثلمتعددةنماذجخلالمن".3)251الرارهـذ"!ا

يةالاقطاعاًلتربيةاحضانبينترعرعتالثورةقبلالملكيةابناءمن

لهاجسدلانهتزوجته،النبلاءمناسرةالىيشميضابطمنفتزوجت))!أ."23الخاصة""

اكتثفتاذ،منملةحقيقةعلىسباتهامنافاقتئم.الحبفياحلامها

يفف!-الاحياناغلبفيوالرجل،اخرشيءوالفراش،خإءالحبان"-أ.))23لةإلار""

-!الحبتفضلفانها،الاحلامسياجفيتربتاتيالمرأةاما.الفراش

*انجببمزينبيلالصممةمنواًيقظها.الضيبةالنورانيةالهالةهذء"03"؟ءالابعة""

تعيهالاقويةرابطةثمةبأنواًحست.الحب:المفضلاهداهاطبقها

الماضي""نظروجهةمنالموقفتحللزوجهاعمةان.الائينبين-!)03"25الثامنةإ!"

الىتبادرموقفكمثلفينفسهاتجدالتيالعروسكانت):فتقول

ول+ء،ول!لأ!.58،،ولص!*ه7د!.3!:-!ول3*ث!ا،لأحكه(!.76)(9)صحعحس55555555حى00050000هه!هههح!
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كع!فيالعامالروانياًلخطتخدملاصغيرةجزئياتفيالاستغرافىدونالرجالاغلبفان،لذلكاعجبولست.بالخيانةزوجهاعقاب

بلزالدمنهجهووانما،مصارؤةل!سالسابقوالنموذج.قليلاوقلوبمنتقربهمالفظاظةهذهانيرظنون.انذالمتوحشونانانيون

سقطةالاماكنشفتبهبفالروايةنهايةفينقرأفنحن..التعبيرفي.(النساء

ش!6علىالمقعدعلىمستلقيةوهيعباهـ!وقعت":فيقول،ابنتهاا)ذاهب،ا!ءيلراى"اللوحةفيالاولىاًلخطوطبلزاكيرسمهكذا

اثراكان.ابئتهالترىدخولهاعندرأتهتكن.قدلمالرملصفحةفبماءامنفس،هاجوهبافتصيج"الحاضرالجيلرايعمنيختلفلموان

بهذء."عهدءحداثةءلىيدلممااوضوحاءاير"واضحا،رجللحذاءلرأةامركزإ!"و1وهذ."سيدييارقيقنحن"الانجليزيالحبيب

يستعرضاًندون،لم!مايرل3يقوللانبلزاكوفقالناج!لآاًللقطة.ؤي!ه-طتر!لالمذيناوالبذخالرفا!ةرغم،اعماقهافيتراهكما

اها.لامبررتفاصيلالسفةعلىالمرأةتحريراناًعتقد)ءمرءبمرارةبلزاريعترفلذلك

التصا)جمدزيةبراجباتهاعنيصرفهالإنه.لهااساءةؤيهالحديثة

تدعبيمفيالباحثبننجاحاتوتوالت،الجديدالمجتمعاسبتقرلرجلنسمحانناوالغر)ب.محرابهامامالكاهنكواجبهي

الفلسفةافرختقدالجاذبيةفينيوزننظربةوكانت.اركانهلان.رحمء"تحتانفسشافنضع،بهتناحرمفييوغلانغريب

اوجهكافةعلىلملوجودنظلىتهاادتمالى!ءرعانا)نريالميكانىية1،ديةاك!وز-5مئ-4حذرز!فنأخذبقوتهنع؟رفاناماشيءالانسانجةاًلعواطف

فيذات!حاجة"لمبيكانتالامرواقعفي-لانها.انيالاتالنشاطا!ءةط+تا.،انايعواًطفتلكالفاءعلىفلئقدماو،عوائلهمن!روادتنا

محورهوالاؤ..،صاديالعاملانةلآالفلسهـررهقالت.11*.خمعؤلبإقىاا)عوإ-قطرءنالمراةابهادسوىادنامامنافليس،بلمستيوهذا

خلفتكمندوافعاوابابمنهئاكفلإس.ت.للم*:.معالصانعةالحءاة(رهـ!وخلوتهاوالبيوتالم-؟فلفيبالرجالاختلاطهابتحريم

السببهو(؟االاقتصاد"وإكونالا،لآة.اءاجاوازسافيةظاهـرةكل-الة-نكأزا-منبلزاكعلى.فيخذالذي-اًلمباشرالحد،-ثهلىا

.الاوهـ!هـوالدافعاوءاوءت-كاعاءـةبهءة-ةالوقتدلكفياورلمياةامعن!عليايد)خايضع

ووءازمكستو.ابىحتاديااالمونابهراداالنا!نظرةونتوظ-لما*ها؟راءـ!اإ3-ةابىد؟بئؤا)واجبات.خ،هـةبصفلآالجنس

التلينقلوالةنالادبجاءئمالبعضبعضء!معللاقات"!علىانظرةا.،خنالاث!ا)ةرؤوقتأد،ماالواجباتهذهواهـم،المراةمملك4هي

"بوفاريايما"اًلمسيدة4بزوبرفق،فلوبيرجولى.خافجماء.النطرةهـذه4وحهءاز.ةاء!اخا"وعتكملااذمافياكائتاليست،اذن،والمراة

كانت"الجدإهـ:النف!بزاًلتكوعناصرفيهتمثإتبثصر/1نموذجامخالطةعايهرمفنح،ةاغواااهـن"نظهـعليه"لاننا،الذاتية

ءاكالتعلىتخصعللمفل.االحبفيوؤعتانهاا)زواجقهلتصةقدا،ماه--و8-،واز،از-صازيةعلأق-ةبالضالي-ال!نسوليس.اًلرجال

خطأعلىكالتانها.نو!.ت،سعادةءنالحبهـ!اعلى!ر.ف،تضالهإ".-با*إهعوا.والسرقةوالايجارالمطلقةالملكيةتةبلسلعة

التيوالهياماءاطفةواالنث.وة*ع:ارات.فعنيهع.انه-ءهات.ائلواحذتوالا،ء-إر،عكطا)شرالزواجع!ةالمك.فا:مطاطةؤوالبفيمنهاكل

.(؟.فىننبهرهـا"ورر؟هاا؟ت3جوهـراما.الشرلمجبلآغيراعلاقةاعكعوالسرقة،والبفاءالمزناهو

يخريمتعبىب!فابزمعالمجيعطهـافلم،والمرأةالرجلبسبنالجنسيةاملاقةا

بعصهمسفيترددكازت":الراًهباتديرفىءاله!هادرف؟ءو...

سراوتلتهم.قلتظهرعنز-ةظ!ااولضياةرناءنغرا!ةاغنات"ملاؤ"-اررنىمعناهالان.الحارجمطالشكللطاقيعنبها

.......العلاقاتبا-ثانبعد،يخلقهانالعصرل"ولكانكما-اًلانسان

خلواتفيعليهنيءممىونسا?*رأثيهطوالمحبز-با-ولتدورتروايا...
ا)غوص!دونرج!ا)ظشكلهاحدودفيتمارس،ج!يعهاالاس!الية

وزوارلىوقبلاتودموءوزفراتوع،ود،القاوبولمموشحون،منعنررلآ.اعماقهاداخلاًلى

ووداعةالاسودلثعجاعةفىد!واعل!،ط3ليا-ئع!لسادلههتوفبمبلابللفى؟لخملاصوء،القمركون،/دؤ-لآأملها؟ةارإمبع،؟،زل!اًكادبفيهامةنقاط*ثبقيت

..".....فماا.كبيلةاًاـط.قةابناءمننماذجهيختارالهاولها.وامعان

مجرماالترلمكنافقىاملآر"ث(-ا،1ءمبملما،المةربهد،الآرصو"راطةفلوضهبيرايؤلمع!ا؟ا.انداكال!ورةو!شيككانتجد)دةطبقةانرعم..فرئسا

...-صإبرئ-اارنهارةللطبقةاخ؟نجارهانهوليهايحاًسترالذيوالتفسر

ايمالاتمردت"لذلك0ايقدلم.مبزالمح4ءفاحد)هـتها*:ة3اًلما.ا!صشالأ.لآ..ر.اًاً-..
0003!-.لال،*--منالطبورهذهلتاريحيلسيرسبعفيرغبتهعلى

ابو!اسحبهاحين!ر-يلهارأسفلماً!داًانء؟ى.انالايا!راًرعلىللاؤ-كأاً!ء2دخروحين.ار.الجدإالجبرمن*جتمالمجهالعلاقاتتتطور

وبنللزالرروايةفىء-،اكو؟تيسةاومنالفردو5وهذا.(؟إرالمرءا.ا.اً...10....
...،اتطوراهداتواكبج؟ماعبلأكلاهرءلمرأهومكالهلجنسية

فلقد.الزمنبخاا،).حماء-اار"قاواالالسىوهو.لوفىرىكلداًمم1."..اابة
..--....ه-دهتطوربههـيمر؟صادمعياساقعلوفيلاينيحكان

ذلكيستطعلمولكنه،ةصع.،دعهـصى-ة،وهصارماواؤلمهاذامصرا3سار.....11.
......--ءلء-تا!يهاا،ءبزمعلظرءوتعير،ر-لىعصرمنلعلاقة

مثقلامايزالكا!3اؤ.دإاا!.لا4،ا)ماطةالم"ا..اثلإزا.فيا*:".-ا.ةص-مم.جيلالى

...هـ"!وندا

عرض.:-ااًللتينالىروايئمنفي-انر"شحصتحيرالهالثابةوالنقطة

بعدمزارعههئةتغيرتالذبمرالطموحالر.ففتاة.اًيماوتزوجتام*-1ااو،اانجلترونساءفرنسارجالبينمن-الفصلهذافيلهما

المواهبمنعاطلناشيءطبيبمنتزوجت.الاقطاعيالظلماندحارف-روؤطورتها/1اتمباالاوروبيةالنظرةوحدةيؤكدانارادانهذلك

"الجنتلمان"اضطرالذياتوثبا"المادي"العصرمواهب،تقريبا--ةالانرءلمذالعصءيزةنرى"9الواديزنبقة"بخفي.متشابهةتاريخية

يكنفلم07الاتيكيتؤواورحفظهقيلالاؤتصادعلمقواءر،ستظهرلانالانجاءزيقماالم---نرى"الثلا"بنفيامراة"وفيدادلياـلميديا"

برفقةاليهرعيتحينالارستقراطياحفلافيايماترقصانغريبا."ارثرمستر"

الفجراضواءبزغتفاذا،الصباحصبزىغامرةلحظاتوتعيثر،فوجهاالا!هـاذ!صههـإممنانبثقتا)تيالجنسيةالمشاهدفينلحظواخيرا

فييجريماكانتتصورانمحاولةاةطوإبنظراتالقصرنوافذرمقت".الصورةدونقريرووا!نر،الجزئيئالدثلاتدونالعامبالمعنىتتسمانها

عرفت.لوتودوكأزها،السابقةالمليلةنظره4لفتواالذيناولئكمخادعزة-هااجولووجهـت"..يرلميكماوعثق؟اجوليابينالعلاقةيؤرخف!و

كل.هو،المرفهةالطقيلآحياة."يماامخزجتواليهاوتسللتج!تهماومكأهـقياخرعلىللقضاءكارياذلكصاحبها.فكانيدقصدغيرعنتعصر

الحياةهذهأسلوب.بهوتمتزجاليه-ئسلللووتود،ا!ماماتريدءعى-.نكاملةصفحةفييرتحدثانثم."العاشقهذانفس!بللخجل

الوسهدسةكانتمهما،المرأةهدف!هما!البثفيالعانيومستواهارزؤ-تعام0،ايةو؟يل.."الكاتبيذكرانالى،بميدةعريبةاشياء

ءل-ى-اًكليل:اثرلقد..ا؟/اًحبت"االذيالرجلكميرايشبهولداجوليا

+!!*،!ع*8+!+4ع-ول،ول33ء،ا،ه*"اء3.!()1،825.)دفوال(والمعنىالمدلولدميقان-جئسيةلقف"مناثتهءنالرفى"
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حمقاءبورجواـزيةمملريف:بهامايحي!فكل".رلكالىية"ور

اـلصودةلى5اوبرحلاتالقيامالىتتولىواخئ!"..(،زرقةوحيا!

تميشوانتموتاق..واحدانفيالمتناقضاتتتمنىمملألت،لا!ير

.،رل!هم!!بى....("بارسىفي

يقضو!الذيناولثكمنولو،بزوجتح!لملمتتساملوايما
وو؟لكمم!ليبشكلوسامامليالنهايةفي،ويحملوناحعببنالايل

ولعهمندمعروضاتراًءواـن6كعاربوفارياسميغمواىكشتهيكلألت

الداخالبم.عالمهاهوهذامباسرهافرنساوتعرفهالصحافةكرثدهاحعب

الخمريحتسوق"القسماوسةقيهاصنحتفتد،الخارجبمالعالماما

الكنيسةقيهاكانتالتي*ياميستببمواانويحاولون،الخفاهفي

أ.يكونمى،ذاادحرني!ذتأ!ا.الموقفسي!دهوالفرنكاًصبح..("رماياهامنالمرابكعقاضى

حيناعلستلقىكشابسل!."لديحرجالموقفمتي

روضنمافياننار!شصل،ابهةمجدمنمبهشمدهكللبعينيهاريياخيرأـج!اـ....وهحيره

الغاليه"اورامبوتح!رقعأءمنتشريحومبمضلومهابيئيخفقهلبارنيناوسمعت..وبلخ

الراحةاحمست"ررثولف"الثريالشاباحضانفياللمبيةاحلامها

الفكئر؟؟ابنا!صبطكط!تلذاالناعم؟لحريرالمبطنثوبهداخلفياثمقلرأسهاكسوهيعميقة

ا!ر؟ألجهاد+ـواينوأيسنالاأباالعاشقاتهؤلاءاصنفسهاوظدت،صباهاحدموحققت"

المجص؟اوابنالحيهاةواين!.(9الانتمامجلاوةوشعرط،قبلمنتغنطهنكانت

عيونوتعصىعيون!ص-تدكلكماصادحد"خىاديلالجمممدمن،،اـلثري*عزب"شبعائوما

اعن!وناعبساراخصىورهـق.عنهانهافيتخلىؤآ19الح!تجانب"اصبحتزيارانهابانجادةبلهحة

الفمتب-"الف)وبكوتر)!ذا؟نول."ليون"فياحلامهاحردت.ايماجمباسودم

لكمعورفيها!جصدقدىنترو!ولفهـعا*-ةمرأتهااقياالعلاقةاننجبر،ثرياالعشبق

.احبورواوالرؤىالهوىوورصالظ--ربغفي،ذانهافيالعلاقةالىجادقاحنيناكيانهافيافرخت

تتطهجراًنهاقلمتعبدهاالتيالبذخمظاهرامأ.لها*صيلابدافععن

روعءـ!1هىصلوولم-أصلوالبر)صوازيا!هحعبدت،لا.كل4بتوير!اهينفسها!كلفت

عالمدفأت،ابوهزاذاولنها-الطموخهذاتبئبهاالاالاولالعشيقىاحضان"لكن

تفىعب-أنجماواذا...اذاواذنم"مىاديمستوىالىالسعي"الاصببلةلىلخبتهاتجاهلفيفش!

أثفاًلاصبةرفيخهـ،كانت.الاخرىرغبلالهاميببففيهلا*ئج!احااحر،توان

صع1ر-لأحر!اهـتاء!افا&،!الربخاتملى!تبشما.اعماقهاقيامامنشعورهالاششكل
..الرغب،!لدحقيظ"-اللاوأعياذكمامهابعكم،ئسي!هكمومن.*خرى

!..اعظمامما،..مالحربكانتاذاالرابيمنوهـستدانت،ئمبيدجنيهاتمنملاملككلقالمض.الدالمة

لالدماالرلىهرى!لوناسيو!مونوهم،ا!مرينندوسمع*سودبجناحهالخريبواطل
....1ئقاذ،ـاالىيسعولم،مشبيقدجدثهاالىيخف(م!الر"كثيةبيابهاعاى

..اًلسحمأونو.صود؟..كهئئةكبرياكتااجميممنالاحتاربسماتفدقتوائما،مبيب

صعباامما...الحربكما"تاذأ*ستلهامءلأطتمنبوابى"بوقاريمدام"الكضا6ووتدهـ؟لنقاث

صبامنول!...ش!بسابمنفلابسياجشهاحا!الذي،الج!يدالمجتمعيدينق5فلويرقصندهل

ربىمنولا...غناءمنولا،؟الشرققيمةثتحترمئزلةامر*كليدينانارادام؟لايرهم"مادي*

نصرحالن..اًلحربكانتاذل.شيءكلقلاللودبرلان،سا؟جةاشئلةالواقعفيو!دت

ذصىهـحماولقعصراالتلدلىذلكفيالانسانيةوالعلاقاتالاجتماعيةالظواهرجميعانقالع

....ارهب.وممم.*قتصاديالعاملهوواحدلعاملحاسمةجتميةئتيجة،العر

اكتباًوالشعراقراًفلاالىساقها"ايما"جوانحبهاميهرتالذيالمشبوبال!فرديقالطموج

اعلى.كى1لتطدعفرصحةلهاأتاحهشيقاولأضان

مستحيل.لا..العربكانشااذاعلىيضعئه5،اليكانجبكياـلمصرلذلك"لحقيقيةاـلاساةائوقألع

للجميلل!عوورموتنابعةوكأنهاالشائهةالجوانبلنافتبدو،السواًدقد3منظاراعيوننا

اكللهـ-لامندلءو!فنىبو!رىفمدام.ألفاسدالمجتمعهذاصميممقلا،ذ6له*ش!انمن

...ادحربىنتاذاالتهلقشهوة،*صعيلةالشمهوة،الجديدةشهوانهاكمرةفيحرلى

فون....لا...لاعشيقهاالى"ايما"ائساقتء.ارفعاجتماميةمكانةالىكصادي

7كلنلاباناتمنىوكم-فلم!.والمتع6رركلدكنشرأ.يهاومحنت،العقيقهبهذ.وميلونالئلاى

ملىأفاقت،*ساسيةالشهوةنيراناـلغافيلأأعماقهافياستيق!ت

هليفامرت،التراجيبفرصةثح!ولم.الجديدهشيقهامركر-كواضع

ءوشهـلريصرتعلىظمهاقاقتلم.والديونوالغشىوالرقةباملبيري!ها

تفمانمنالمرةهذءمعب؟هاائرعكمئعهاوابم.الحجزلتوقيعالمحضرين

لا-بموت،ولاابديسىعراليشفسهانفسهاثزفلان،؟لسيئةلشهوتهاحدأ

يا-5الص!ةعلىالعممة-
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انالافءانتصاراتامابمالميكانيكيةالماديةالفلسفةتخاذلت-----

للغازىتماماد!ا..بة..ام.........اً...0100واًلفنو"لعنسالح! ..م!اسعبسيلكهالسولوحماعلمممداىميلملهلة

"معاهدة"او"صلج"الىتوفقانجهم!احاولتوائما،الجديدكا الهدفهذااصابةفيبالفعلوفقتوربما..ات!مةالهزيمةشرتقيهاأ-38الضحةعلىالمنشمورتتمة-

عنيفة.جدريةبهزاتبعدتوترقديكنلم*جتماعيالبناءانحيث

اننياًلانتقاليهالمرحلةحمايرقىفيبقاصااًلبحتةالماديةافادتهناومن

دلالاتمنوغيرهااًلوراثةتنظرياتستطعولم..المجتمعيجتازها.القبرهوهلاكان:خيانتهتملك

-الفوناما.السائدةالفلسفات-اثرتمحيانالحديثةالبيولوجيا.ميكانيكيامفهوماكانللجنسعصرهمف!ومانفلوبرقالثم

الدلالةسجلفقدالحساسيةوالبالغاًلتاثرالصادقالترمومترهدا.يرحملاحديديكسياجاًلانسانيةالع!قةهذهيحكمالماديفالسياج

الوافدة.البيولوجيةالفلسفةمعالقادمةانهكتهفراشالىاصدقائهزوجاتاستدعاءفيفرنكاتهيرظفااًلرجل

الىتمتلاجديدةاحلاملعابهنيستنزفوالنساء.المتعصنوف

هوفامعرلمقى،المالدصييبنهيلضونوركالهدونمنمكن!هفياميلوارئيل،معملهفيفيالاودوبيوالمجتمع.اللعببزنينمليئةاحلام،بصلةالررمانسية

سيصنعه،اًلجسدلمصلحة)12(برناردكلودمن!هوما".ار!قةيقدماللعبمنجبلقمةعلىوحدءيقفضخمعملاق،الحينذلك

ظاهراتعدةج!اعاًلانسانانيثبتسولى.المجمعدصوتزو!احاكمةاالىفلوبيريققمانطيبعياكانثمومن.العشروصاياهللناس

عهداقبللقددقيقاصحبءارسمالنحددندرسهاانبنايجدروجهعنالخلقيالقناعنرعلانه.ويلالحادللدعارةالترويجبتهمة

جنبالىجنبازولاعنهاببحتاتيافالحقيقة0"التجرببيةالرواية"...الوحيدغذا؟عهي-العشرالوصايالا-بالمادةفاذا،مجتمعة

رواشهعلى4شفرعلق!اومنالسولوص-ةالحفقةهيالط!معيالعالم-دالياصابععلىنعدحين،اليومحعيرانضحكانناشكولا

......................(العلاقةيحيطماخلالهافلويرصورالتياًلنادرةاللحظات،اًلواًصدة

ايىوعهءنلاتج"4المه!دهمياًلبؤلى":قائلا)13(-ادمنونا-...

.اءا!ت!هولاءلخضمعالذىالعشىمشوىمنمنهاكثرالذاتمةيه-ؤداله.لآللقصالدراميالشاومنلابعهجمظاهرمنالجنسيه

......"....بة....م..علىتميلوهيبطءفيقالت)هكذابوفارىلمدامالاولىالسقطةلنا

اءياله.االحيهالشمعاءبعوراعما!!افييحملونايةاًلزولئضوصفجيمالىؤمالت،سترتهبمخملثوبهاقماشواشتبكردولفيااوا.:كتفه

."قليلفثأنهاالظرولىاما،العضويالانسا!كيا!فيموجوداًاشرودموعاضطرابوفي..بزفرةاًنتفخالذيالابيضبعنقهاالخلف

سأميفل!بيربلاح!ملىفا،جأيتحو(يجيبوارمولالم!ثعى)المحضمنلىهولحيودممانصةالظلاماسثمرنااننالو.(نفسهاواًسلمت..وجههاحجبتلمة2طوورعشه

يقةبالكلمسروراً!تكونانكوظني..أنمانا)روات"ءن!ها!حدثبئ؟-"فلورير!نهـمنا،تلاهاومااًللحظاتهذهسبقالذيالنفسيالجو

.اللذةفتياتلهاساتناولاقيالرحوازإةإفرضكانالمما!طةا)رواك!فالهيكل-.المواقفهذهتصويريجيدلا

..يبنالوءملهمزةعلى4معنقفحتى،لآاللقطهدءفيهابالا!عد"

ثلاثةين4الغريباللقاءلنفسر،اخيرالناتلوحالفرصةهيوهاالكاتبلكن.نفسهاالنزوة.فيءاًلربخبةئغ،للنزوةالرببسيالدافع

تلك.بمفردهعشرالتاسعالقرنعبمهاحملمتباينةفنيةانجاهاتمشهحفييتضحانمناكبراجتماعياوضعايناقشوهو-العظيم

كانيكيةالمهالمابى،قىصماحبتاني)والواقعية،الرومانش!هيالاتجاهاتالمشا!دفياخعمقواالاش!اعيتيعانا!فضلمنراى-مثبرثب

اللقاءان.الفيزيقيةالطبيعيةثم(الفوتوغرافيةبالواقعيةفعرفتنراهلذلك.الادبيالعملفيفئياغرفاتخدمالتياو،اًلدلالةذات

اتناقضاازمةمنتعبرفالرومانسية"التشا؟م"هوبينهاجمعالذيبأنهاليونمع"ايما"قضتهاالتيالاولىالثلالةا!ياملوصفيكخفي

التمزفىآلامتعاننفهي،اًلجديدالرألسماالباوالمجتمعالاقطاعيةالقيمبينلمرالمهمسلةفيويلقى.حقيقياعسلشهر،رائعة،ممتعةكائت

احضانها.فياسشاحتالتيالقيمهجرانالىاضطرارهامنالماتاعانهذلكوسر.لهافنيةقيمةلادقائقمنالمسلاًيامتحتويهمابكل

جديداؤدراالاقتصاديةالظروفمنتصنعاليكانيكيةوالواقعيةفيالاختيارمعئى-ئقديةئظريةايةتسوقهانبغير-جيدابعي

فلنرالطثيعيالانجاهاما.جحيمهمنالافلاتيستطيعلا،للانسمانينبفي،الصغيرةجزئي!دهافيالاستغراقكستوجبالتيفاللحظة.الفن

صنع.ماذا:السؤالهذاعلىمجيباللقصةاًلدرامياًلشبرمنالفنانبتمدهااًن

بأنهااً()1النقاداحداوجزها،الاتجاهلهذارمزا"نانا"تعتبرالقارىءيحساغفلتهااذأنيأم،اللحظةهذهعق*-لمتغناءيمكنهل

فسمت.ادمكارىمنخمسةاواجيالاربعةمنولدتفتاةكصة"؟.ا!كانهذافيفراغا

لمران،ءالىعندهاتحولت،للشرابالطورلمةوراثتهابسببدماؤهابتشريحالطوالالصفحاتيملأانفلوبيراستطاعهفيوكان

كانتممنللتعساءالرائعبلحمهاتنتقمكانت.كامراةلانوثتهاعضبىوانخاصة،والمراةالرجلبينالبدنيةوالعلاقة"العاطفياللحظات

الطبقةدماءفيالعفونةنسبةارتانتبواسطتها.لهمنتاجانراءلكنا.العلاقةلهذ.عرهمفهومتحد؟سحوليدورقصتهمحور

تستهويفا!مدةخمرة،الطبيعةمنقوةاصبحت.*رستقراطيةاستطا!ت)"ايما"انمعث!فيذكر،الرائعالفنبىالمجازعلىيزتصر

بالنسبةقيمته،جسمهاقيمةتعرفونانا"منهاقصدفيعلىباريساسبوعكلمرةالمدينةالىتلهببأنزوجهامناذنعلىتحصلاًن

امامثيابهاتننىانالمرأةهذءلذاتمن"كانفقد.للاصرينلا،لهاوما..بعث!هيقها-الحقيقةفي-تلتقي!ل!لتحيث،الموسيقىلتتعلم

قطعةثيابهافتخلع.القدمينضىنفسهاتتأملكانتحيثالمرآةوفي...(العزلىفيكبيراتقدمااحززتانهابدأخىشهراًفقضى

جس!مماالىوتنظر،العريتإمفيوهيوجودهاتنسىثمقطعةعربةركباانهماالاالمؤلفيذكرلا"ليون"معالاولالجنسيلقائها

صدووحتىيتوقف*ىالسحىمنوطلبا،الجوانبجميعمنمقفلة

لاوند-رم!ضانترجمة-برناردمارك-كقديم-زو!اليلاً(ابشارعالعربةلوقفتالسادسةالساهةوحوالى"..اخرلىاوامر

.(35ص)بردتدأراندونوسارت"قناعاوجههاملىكسرر2اامرمنهاوهبطت،كلفي

ا.لطبددراهـقىمقدمة)اًلشهبرمؤلهـفهكتبالذيالعالممهو12(-ممتازةمحنيببةنجراعةعفي-فلويربانالقوليمكئوهكذا."تلتفت

زولاء.بهطئراللدي(اقييبىكرفعلمالتيالنظرةكلك..الجنسالىعصر.نظرةتقدبمفينجح

الية.العماالحبباةقضايايمالجوفديها13(استطاتوان،انسانيششوىالىوالانثىالرجلببنالحميمةالعلامة

المسرحغلىظهرتانبعدنفسسهاالرواي!ةفيعنهاجاءكما14(..البورصةمستوىالىرفعها

اًلمئرلف.رأىيمهـثلىهناالناقدورلى.مرةلاول......
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جامد.بيولوجيبمنطاراو،ميكلاقيكيمأديبمنظأرولا،حالمضبابياـلذياـللدنواـلقوهماـلحريريهببثبمته،الجسدهظكعشقكانت.طوبلا-

لملتفشراـنهذهشبللا،."مممي!الضبكسامهافيالحيا""ثقطعاحدااتولو.لهحبهافيفستغرقةومتعةغبطةفيكمدسسه

نتيجةكانتاليهاوصلتالتيالتث!ميةلعلبلساالليق!الحاسمةلهاوانما،للاخري!ليسفجسمما،غضبت،المقسعةخلوتهاعليها

.القصورلهذامنحيةلناناتضحكوهي،*بطمنقريبانفسهاقبلت"ومرادا.،(ضط

محاولةيبديانقبل،بسلاممشرالتاسع؟لقرنيئصرلىولمعوتهاكانواذا."ادآةفينفسهاتقبلايضاهيكانتالتي*خرى

المحاولةهذهوكانت.المتضاربةحجاهاتهلهبنالجمعفيمخلعة."اخرثسءعندكب.بأسض"الموهبةمنعدلأ

؟.المحاولةنجحتهل..ترى.،(موبالاندبرجيأ)الفنانيميعلىمحوروهو.الانثىلجسدالبيولوجيالمعنىهوزولاعندالجنس

عاشتامرأةحياة79+لى"،)!أقصتهفيموبسانلنايرسملاجيالالشرعيةالوريثةهيفنانا.المجتمععلىيطرأتطودكل

التريانايواهاكانا.العدابوالاماني*ح!اممنوارفة!لفيربيتمخنمانسيكلالارستقراطيةاًلطبقةوانهيار،"دما؟هافسدت"

فلما.اـلمتزايدواـلدلالىالمفرطالحناىمنشفافةبغلالهاامانيهايلفانفيتبدأهناومن.ورجالهاالطبقةتلكاومالفيالمعاءهلهلمريان

وتزوجته.يلاحلامفارسبانهآمنت،حيلالهافي-شابباولالتقتاعمقاسناباانريبفلا..للحياةالفيزيقيةاًلنظرةازمةالامرواقع

لان،الخالعةفراهشفييرقدالهمامالفارلىكان،الزفافليلةوفيواذا.الاجتماعيالتطودحركةتديراليهي،العضو!التلوثمن

.."ضخملآدوطة"الىسلفيةوسيلة*يكنلم،جان"منزواجهتعريفااًلصنسيةالعلاقةتعريففيالبيولوجيالجانبنهمللاكنا

جوليانوانتقل.دافئةاحضانايةبينالتضيقممكنفالهالعباماتشكلالتيالاخرىالجوانببقيةايضانهملانيمكنلافاننا،!قيقا

حتى..اًلاعدء!اءذوجاتالىالجرانبناتالىالخادملااحضانمن"لجنسمعنىجمنالتعبرصارقكانانهبزولاوفضببلة.التعرفيهلا

فنعلقت"جان"اـما.*صدفامهؤلاماحديدي!لىمصيرهلقيالميكانيكيةللخطةيعرضبانمطالبايكنفلم.العصرذلكغاشهكما

فخة""انهيثبتحتىعودءيشتدانماالذيبوحيدماآمالهاالعلاقةلجوهرالفيزيقيتشريحهفيافاضبعدماالجنسيةالعلاقةفي

اصبحقد-الابنفسمن-دمةالنيأبنيكلنبينما.جوليانمنامينة"يتحمث.عنهاالوليدةوالنتلالح،لهاالمؤذيةالداوافعجبثمنذاتها

المسئولية.يتحملثريفارجلاجسدوصففيالنافدكلماتلتوءقرأالدىالحبيب(موفا)عن

ءصره-نأراتاو-فلسفات!ينسانحاولمو!8ناند!تاند!رىمئذيحبيكنلمكلمافيهف!ةتيقطالائناءهذءالموفينانا

احكليادةيربةنتيجةكاناولوله!لانورروالثلاثممنىولاضطبطلجلأالدردشةمنكاملةصفحاقوبعد"اشهرلحدة

البدا،"مور(نبمد،قنراء.مط!قةظريخيةسيادة*تجاهاتهذهوحثبماندهـاعفيكلهبجسدمانانافأخد،شبمءكلقجاةفيثار"

الماد/ةونظرتهاالابرتمايىةالبيثةتباحيصور،جانلحياة،الروما.مسيةسوىيعئهلاانه-ومراتبلاخرىمرة-يؤكداله"البساطهلى

فىينسلالكنه.كطوهـاًلاحدهثعلىسيطرتهاومدى،اـلميكانيكية.البشريالسلودتفسيرفيوجدكعامل..البيولوجيالعاملتوضيح

.مارصهءننسخةحولمانالنفمش!،اليولوحيالععرفلسغةالنهامة.بب"وانما،اللحظةلثوةالصفحاتيغردلا!حاجةبببرفهولذلك

0000000000001بةعليئايعر!هكاالتيومفاهيمهوظرتهلفلسغتيخمصهاانالكرفي

اءداروازلكاباب(اىفي.بهابورهـلم.احقاثمةا!ىنجن!طلاجبا"منوبملوس!طهذفياحإهيبئة.)5((ونماذجهشخوعهخلالمنوحذوبرامةفي

المحكبملنايغيسرخىحيةمعايشةوالو!سطالبيئةهذونعايشبدمناالفوتوغرانجبةوالواقعيةالرومانسيةبينالكب!اللقاءكانواذا

جويىاذ/جشعيه.لمسنافقد"بول"اما.اهامناالتيالشخمببةملىالحياةننفس!الفيزيقيفالاتجاء)اننشا؟ممعنىفيتمثل،لآوالطبيب

.اـلنموذجوببنبيننامبحثقاربخلالمن،وهلجئسياـلماديالببولوجيةالاصداثيامنلاالانساندامماالتفا؟لىالىيقودانيمكنلا

موبسان؟مئدالجنسمفهومهوماكانانبعد،للانسانالجديدالقصرهيالوراثةاصبحتبل،السينة

الثثبفيهمرضاللك!،للزوايةلفني5البناءانالييخيلبينالكبراللقاهمماناذااقول.(*قتصاديةظردفههوالقدرهلأا+

استعراضفي-يؤرخانبالضرورهلي!هفرضيقدالعصرلالجاهاتالقتامةهو-كل!ثرالتاسعالقرنخلال-الكبرىالتلاثةاجملاات

الجشى.فيالثلا4المصرلمفديم-سريعمو،ثانيةبينهايجمعجديدالقاء،لمحفاني،والتشا؟موالسواد

منزورقا"القراكى"تيرى.،بالزداجمهدمابدلأيةفي،جان5بواسطقمنظارحقيقهاعلىالحياةنرىلااننايقيناباتاذ(اـلقصور)

كحمامتينجوليانمعففسهاولتوه!،لارورديةمياهفييبعرفعب

للجئس.الرومانسيةالر؟يةهيومذهاً()6تتناجيان+91الأملهـ+318أهـيالىأدأ!3؟هأهـيا7ااكا!ه."ااكاال15(

بينفيلمي،ل!بنس)17(الضيقيالممنىهن-جوليانيبحثثم8

البعت.الماجم!"لمنىعذابسممامعقنحهامرأةكلاحضانعه!ه*مي*حى**ء*سعيمهح!،*حع!م!ميهء*كى.

صورة"بولفينشا،الحصرفلسغةموبانملىوتسيطر+

وحينئذ.الورالةبعامللهعوهفسدرراذ،ابيهمنول*علطبق

جلها.5م!بحيثهقعرهشيقةلنفسهالصبييتخذإدبييةثراسات

بهاقاماـلتي"لمخلصة"لصاثقةهـلمحاوفةرفم،افنه،لسرنبح

*قحلاانبينالجمعفي.نفسهاالمحاولةهلهانابل.موبسانالادابدارمنثموراتمن

للجنس،مكاملمفهومعقللبحثالضيقيةالبدايةالىكرمز-الثحة

الاايكإملاللعرالاجتهاميجمماائهيكلميزلمأ"لغعيميهبطيعموهكئلأالقصولسئمالتبههصبصالدثلمحىوانسعاثطكلاقبلأيينرأو

.للاشياء"لموضوهيهر؟يتهيسدللمجتمعاـلذأشاـلمكوين
من!ورمحمدللدكعوركحديثادبنافيجديدةقضايا

دثمكريغص"بقبةلذصث"
اًلنقصهدرجاءالممربةالثقافةأزمة!ى

..بلراكروايةفيدادالالليديال!تعبر16(

العحر.يراعاكماهاالضيقة17(0!عععععم*ء
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حمقاءبورجواـزيةمملريف:بهامايحي!فكل".رلكالىية"ور

اـلصودةلى5اوبرحلاتالقيامالىتتولىواخئ!"..(،زرقةوحيا!

تميشوانتموتاق..واحدانفيالمتناقضاتتتمنىمملألت،لا!ير

.،رل!هم!!بى....("بارسىفي

يقضو!الذيناولثكمنولو،بزوجتح!لملمتتساملوايما
وو؟لكمم!ليبشكلوسامامليالنهايةفي،ويحملوناحعببنالايل

ولعهمندمعروضاتراًءواـن6كعاربوفارياسميغمواىكشتهيكلألت

الداخالبم.عالمهاهوهذامباسرهافرنساوتعرفهالصحافةكرثدهاحعب

الخمريحتسوق"القسماوسةقيهاصنحتفتد،الخارجبمالعالماما

الكنيسةقيهاكانتالتي*ياميستببمواانويحاولون،الخفاهفي

أ.يكونمى،ذاادحرني!ذتأ!ا.الموقفسي!دهوالفرنكاًصبح..("رماياهامنالمرابكعقاضى

حيناعلستلقىكشابسل!."لديحرجالموقفمتي

روضنمافياننار!شصل،ابهةمجدمنمبهشمدهكللبعينيهاريياخيرأـج!اـ....وهحيره

الغاليه"اورامبوتح!رقعأءمنتشريحومبمضلومهابيئيخفقهلبارنيناوسمعت..وبلخ

الراحةاحمست"ررثولف"الثريالشاباحضانفياللمبيةاحلامها

الفكئر؟؟ابنا!صبطكط!تلذاالناعم؟لحريرالمبطنثوبهداخلفياثمقلرأسهاكسوهيعميقة

ا!ر؟ألجهاد+ـواينوأيسنالاأباالعاشقاتهؤلاءاصنفسهاوظدت،صباهاحدموحققت"

المجص؟اوابنالحيهاةواين!.(9الانتمامجلاوةوشعرط،قبلمنتغنطهنكانت

عيونوتعصىعيون!ص-تدكلكماصادحد"خىاديلالجمممدمن،،اـلثري*عزب"شبعائوما

اعن!وناعبساراخصىورهـق.عنهانهافيتخلىؤآ19الح!تجانب"اصبحتزيارانهابانجادةبلهحة

الفمتب-"الف)وبكوتر)!ذا؟نول."ليون"فياحلامهاحردت.ايماجمباسودم

لكمعورفيها!جصدقدىنترو!ولفهـعا*-ةمرأتهااقياالعلاقةاننجبر،ثرياالعشبق

.احبورواوالرؤىالهوىوورصالظ--ربغفي،ذانهافيالعلاقةالىجادقاحنيناكيانهافيافرخت

تتطهجراًنهاقلمتعبدهاالتيالبذخمظاهرامأ.لها*صيلابدافععن

روعءـ!1هىصلوولم-أصلوالبر)صوازيا!هحعبدت،لا.كل4بتوير!اهينفسها!كلفت

عالمدفأت،ابوهزاذاولنها-الطموخهذاتبئبهاالاالاولالعشيقىاحضان"لكن

تفىعب-أنجماواذا...اذاواذنم"مىاديمستوىالىالسعي"الاصببلةلىلخبتهاتجاهلفيفش!

أثفاًلاصبةرفيخهـ،كانت.الاخرىرغبلالهاميببففيهلا*ئج!احااحر،توان

صع1ر-لأحر!اهـتاء!افا&،!الربخاتملى!تبشما.اعماقهاقيامامنشعورهالاششكل
..الرغب،!لدحقيظ"-اللاوأعياذكمامهابعكم،ئسي!هكمومن.*خرى

!..اعظمامما،..مالحربكانتاذاالرابيمنوهـستدانت،ئمبيدجنيهاتمنملاملككلقالمض.الدالمة

لالدماالرلىهرى!لوناسيو!مونوهم،ا!مرينندوسمع*سودبجناحهالخريبواطل
....1ئقاذ،ـاالىيسعولم،مشبيقدجدثهاالىيخف(م!الر"كثيةبيابهاعاى

..اًلسحمأونو.صود؟..كهئئةكبرياكتااجميممنالاحتاربسماتفدقتوائما،مبيب

صعباامما...الحربكما"تاذأ*ستلهامءلأطتمنبوابى"بوقاريمدام"الكضا6ووتدهـ؟لنقاث

صبامنول!...ش!بسابمنفلابسياجشهاحا!الذي،الج!يدالمجتمعيدينق5فلويرقصندهل

ربىمنولا...غناءمنولا،؟الشرققيمةثتحترمئزلةامر*كليدينانارادام؟لايرهم"مادي*

نصرحالن..اًلحربكانتاذل.شيءكلقلاللودبرلان،سا؟جةاشئلةالواقعفيو!دت

ذصىهـحماولقعصراالتلدلىذلكفيالانسانيةوالعلاقاتالاجتماعيةالظواهرجميعانقالع

....ارهب.وممم.*قتصاديالعاملهوواحدلعاملحاسمةجتميةئتيجة،العر

اكتباًوالشعراقراًفلاالىساقها"ايما"جوانحبهاميهرتالذيالمشبوبال!فرديقالطموج

اعلى.كى1لتطدعفرصحةلهاأتاحهشيقاولأضان

مستحيل.لا..العربكانشااذاعلىيضعئه5،اليكانجبكياـلمصرلذلك"لحقيقيةاـلاساةائوقألع

للجميلل!عوورموتنابعةوكأنهاالشائهةالجوانبلنافتبدو،السواًدقد3منظاراعيوننا

اكللهـ-لامندلءو!فنىبو!رىفمدام.ألفاسدالمجتمعهذاصميممقلا،ذ6له*ش!انمن

...ادحربىنتاذاالتهلقشهوة،*صعيلةالشمهوة،الجديدةشهوانهاكمرةفيحرلى

فون....لا...لاعشيقهاالى"ايما"ائساقتء.ارفعاجتماميةمكانةالىكصادي

7كلنلاباناتمنىوكم-فلم!.والمتع6رركلدكنشرأ.يهاومحنت،العقيقهبهذ.وميلونالئلاى

ملىأفاقت،*ساسيةالشهوةنيراناـلغافيلأأعماقهافياستيق!ت

هليفامرت،التراجيبفرصةثح!ولم.الجديدهشيقهامركر-كواضع

ءوشهـلريصرتعلىظمهاقاقتلم.والديونوالغشىوالرقةباملبيري!ها

تفمانمنالمرةهذءمعب؟هاائرعكمئعهاوابم.الحجزلتوقيعالمحضرين

لا-بموت،ولاابديسىعراليشفسهانفسهاثزفلان،؟لسيئةلشهوتهاحدأ

يا-5الص!ةعلىالعممة-
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.كى.،.*،.
05ورئرقؤلربر!ط-3

...فرحةتركفمابيتناعلىالفطري!مر"
(0001ال!ةينعينيهالهتغننحفلمقرقيونادى

...وؤسمتناالحمراء!الزهرذهذيكفيكوفيجئتلمن

واطم!ارنف،بات!أعيديا

أخوتي...نض-ور-ي-.رح...لجرحي...-ئكطلمنالفجرفيوالافراحالثوكنرسولجئتلمن

!؟الخبطهفهـببناف،ووالاغارررالرقيمةالتواشيحتلاقيك

ع!رؤ!،علىرؤياا؟ص!جرهىخيوحلعلىتموتالخضرأءالمنثسوةاهذيعيش!بكوفيجئتلمن

اطايبهىص-نرر-5الخخصراءالجنةطىوف!،؟!عيديا

؟-هـق-والألاركطغربببنس،دار!مغزاذثوبر،تخ!ا!-امي-عامينمنو!ي؟الامي

ى!فصقانر،لاحة--،دالش!ص/ب!حونعزاةيجرياعراقهافيالحزنكأنتفرحولم

!أ-ثتا-نلمالمروليسك،1أ!،ذاعرفي.وهبى؟!يهمالأ

!؟د-المواء-ل!ذاتتحو-لا-ناالعطشىكالسنبلةالشدمسلهيبفيتجاهد.
عه!

اد11دذالاا1،"

"--وعم-ص-ى!بنصإ-نأكنبركطاب-تنادهـأورةت3ازهدمذ

...امك،كوص-نالقبرفي!ارونكنمنالراقد.ابب

!3القبفي.)-يونمن...العم!،ء!ةالظلاءولىالصلهصدرهاتئهش...التنين!در!،وينهش

،*،الرحمهنسمةتبو...الحفراءا.ل!بسمةفتخبو

لاطفالىاتراحكفىفىرحتان1.
....عد...الثغرمن

الذلهد".بروجبهتىيمرغلاوخبز-اللقمهعنافوأهالجوعجنونميوتبض

قرلتناالصؤراءاحزانهامزقتانغدا.-
م.لهالمبعن...تبلغهاكاتالتيامفعن

مخضىلهبيفساءكزهرةالربيعرهكاونؤ

ؤريتناالاقطاعصدرهاعنزحزحتانغدا؟!نفجر1فيواًلالراحالسوقرسولجئتلمن

!ألقريتنا

الخص!بمناهلدحينالكلشفاهفيوسالت؟انسوتنلوعيونصغارناثياكطفيلتضحك

شعطعنزالان-كفهالمسكطواكاد-غداع.ء-
..عيدياجكتمد...باى

والتثبكيدوالظلماتالموتشتاء...والذلى2اخوالاببوالصفراءالاعينلتلقى

!)عيديا؟(الارضالمالكبونأنحن

بالقلببالكنفين...بالعيشينكناهل-غداتروىادمعناعنالارضعفو

بالصب.المغموبمىعطاءكيديكمنوزقبلتسقىآمالنماومن

الب!افيدبدمختارواثماراحمكالوللسيد

-
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صاعمبث!ء،--.
.05حسيماأ"ء"هـلمحهصلقوع

لمحباجم!صحلبمصاصص!
ءهـمصمهس

وصل!لىلألواً!العمى-الى،"%ة!داود))المحزر!ارمضافةخادم،"المبلهوانعجب"خرج

فيمافاقالثم)!المشايحسيديا،ذقنكعلىمئه"ضحكةهي-مناعدىبهموصاح،الضيقعليهبداوقد،المضافةفتاءفيالمجتمعين

حقامر.بنيأنتا:دسويننىشيخيابالله(خبرنيفيه!مسإ.لكنمزه-ءثالصرج

!؟الطخطورلمقابلةلسعىبئفت!شبزور(نور13)د)الطخطور،عينادسكمالذياعرهـمناناريد-

الفى-مخابنةالىفطنوقد،!أتجرادرليبشاًلسببخؤقال!سحناتيالقادلا،!نوالزيتاتنوكرومالخضرهعلىللتقرجالمضيعة

الجماعة!امام.!ال!ب.ذعطانياخيثياالست-فؤادان"تظنهل؟ءـضاالى"وتاقك))حاملالكما،لطوفلحميلا؟نت

منمحمرةلعري5ف!لثلأربرركأ،المضالةالخادمضحكةوصلت؟المضافةفيالممليةلكليجربماوالخيطالاررةمعهسيحمل"بك

،--ددةالمرضمنفئةالفناءودخلت.شفتهاعلىفيالشقخلالولصالدلبشجرةظلهـ،المختجعا؟العليلطوهـ،"ءؤبالتظزواحد

لارض5اقتمدمنمئهم،الكبيرالفتئاءفيلهماماكنافراثطو؟فخذم!فلمفيبنبمرةنقلز!."عيان"حفيدهحفنتوسدوؤررلفناء1

منمرافقهحجراو(صمحجر"قو!سداافترف"؟منومئهم،الترايةجشسبرمئبةالبؤس!أدمضهاالمرقىارهقهاأرضا!خعيسةفوجوه1

.الجيران*قارباو:.تملافيلأيقولأردلىبل،عليهاالاشفاوذلكمع،رزركه"البلهوان

الطبيب.شبدرههي،شارطصوتالفضدفيهدرانالأهوؤما،،أخبهـن!اكمتقهنهمنوفرخألطخطورقبل1وءةط.ليبونكملوحوا-

!سالسيدةمنرفرل.!لتهكلوتحسسلئرودهممنالقومفاتقاؤ.ضرنجباااللىأاخرجوا8اًلنهيا!

عتيهعلى،القامةكبع،الشعراشقر،عمر.منالرأبعانعالؤفيإرتطلتفيتصرفألنذأءلهذااليستجيب"غنىاشنعذادأيهمكانرمأ

كان.طعمرتغ!ارةفيحضربنتبئراعهتعلقتوقد،مثصبةئظالارةالعدياوشةته،اًلأ!سانفةالى/تطرت.طويلااليه"اًلخالذبمبنه)ة

الىيد.يمدولم،باحتراًمالطبيبصافحجث،أشنقيالهمقياًلمختأرقالتثم...الطريرشاربهؤألى،قذيمغائرجرحأثرفنألمخيطة

ئروجتهالىالطبيبالتفتثم.ئلكيرضياًلاحشيةاًلشابةالسيدة:؟ستطاعتوما(للثىافىنيالىيصلن1نجهدتوأهننجفوت

قا"للا.بالمضيفيعرفها!عجيب؟،")الجلةبياكلة!طيمابنيا،!يجببياولدياولك-

الضيعة.مختار،طلابو،العترداودالسيد-؟!القرعاابنيا،جربوعيا،صيصتناشيخبيتمنتطردئاعمالاًئت

الخجل.منمزيدفيالمختارصافحهبضاساعداومدت،فتبسمتوقال.اًلصذراءهلابيتهننحةخلالمنالممروقهرقبت"الفتىفمط

لمحالبصرفيالتمواالذينوالاولادوالنساءالرجالوسططريقاشقءم.بنز!

انيبزورهايستحقماضيعتهمفيراىالذيالجديدالوافدهذا(يروا!اسمعكحتىصوتكعلي؟عيدةياتقولينماذا؟نعمس

المرفهة.الطرية"حرمته"و:الفناءزاويةفيوهيالعجوزاجابت

رولر،اخنشادهفيالجمعفرأى.الىفناءالمضافةالطبيبودلف!بصرلكاسلولاقشعتولاسمعتلاعمرك-

الانيالفقرعنالرثةالملابسىوافصحت،المرضصفرةالوجوهاكنستسخريته،القنىعلىيردبأنوهم،العجوزلقحةلطوهـالعليوارتاح

نفسهتصوروقدفضحك.العلاجطلبفىالبلدةالىالانتقالمن،وجعااحشائهفييحسكان.شيئابقولانمنمنعهوهنهولكن

مداعبا:المختارءيخاطبوقال.جديدايسوعا.المزمندائهلمعالجةالطبيبمقابلةفيطمعاالمضافةعلىاقبلقدوهو

ماضياقال)ثم!*سرةتنقصهمستشفاك؟ابو!ليا،هذاما.-اًلضيمةليزورالمجاورةالبلدةطبيب"بيكقياد"دعاقدالمختاركان

فيعبديتمملالتيسم"بالممرضةاببكسأبعث(دعابتهفيبمنظرمستمتعا،وننج4الزاًشجارظلالتحتالجبلزندعلىالغافية

!الميادة..بالمشاغلالشابالطبيباعتذرولطالما."امهعلى"وهوالكرز

علىوجههافارتسمت،التعيسةالوجوءالىالشابةالزوجةونظرتقدالكرزموسمكان،زوجتهبصحبةالضيعةزيارةمحاىعزماذاحتى

"بطنهاتقرص!،"مااصابهوسارعت،جميعاوالاشمئنرازالاشفارمعانيارجاءفيالمختارونشر.والتينالعنباكلاعقابهر!فطاب،ولى

صوتارتفعحينعلى..شهرينابنجييناحثائهفياستناماًلذيوتمكه-لوجاهتهتاك!ذلكرنن،لهالطبيبزيارةخبرالضيعة

لسعلكىءماالئي"حمادة"بابنهجاءوقد،"الوضاحجمعة"طييحملونصوبمن.كلالمرضىمضافتهالىوسمى.لزعامته

للطبيب:ليظول،القلوبفيطيقطعسعلاكانماالزائرالطبيبلدىلجدواانراجينواوصابهمعللهماجسادعم

العلة،جاءتهكفما.تخنقهالسعلة.بيكيا،عطفكالىبعاجةنعن-فبىاليهالسفراجرةأيمانهمتملككانتلوعنايهمنيلقو.انينبغي

يدينا!منراحالولدقلنا.بلدكه

لمعاينةالفناءالىينكلىء2.ركندماالطبيباذنهلألفيابووهمسالمواء*خرهويرجو،ابؤذن،"اًلشعلاندروبش"الشيخودخل

الولد:مرجراد:فيوقالى،الررجاعلىمنعجيبفاستقبله.اًلمستعصيلدائه

ت:ريحواانيحدر.طويلةشغلنهم.بيكفؤادياا؟نرعهم-الطخطور!المشايخثيخياالاوانقبلجئت.درويششيخاهلين-

الشمس.تغربانقبلالجبلالىننطلقثم،قببلا.البلدةمنبعدياتلم

ىفالطبيعةبمنظرللاستمتاعجاءانهحقا..قولهعلىالطبيبفأمز،اللذانوهما،اًلفتىيبديهاترحيباهذامنالضريرالشيخوسر

اصطحابء.تبلههلمذلكولكئ.شمسهاوءروبواخضرارماتفتحهامابقدر،"اًلخاصة)الثيخقضاياءنبالحديثوتساراتضاحكاطالما

الئيوهو،الفوريالمفعولذاتنوالحظ؟دويةوبمضاًلمعاينةادوات:وقال.بعديقبللماًلطبيبانسا،.
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االصخريالطريقصفدواثم،انترابيةا!حةالىانطلقوا..النزهةوتعقيمهاالنادعك!الحقنة"غلي"علىالقريبزواجهامنذفو!تهعلم

بففقورث!اقة،.تصعدهجملتالسيدةولكن،وعراالصربكان.اننعربمعليهايعزعنممافخلمااوساعدهافيا!رويةللمريضةواطائهاوملتها

بالخف.اتبهاخرحذاءبهاستبروقدالعاليالكعبذاحراصاان-ذلك!الطيببعلىعورإعاكشف

وحقولهاسبمنازلهاالجبلحضنفيالضيعةلهموبدت.،معهااحضرتقد.المضافةودخلوا

.،الفيابوشكعلىالشمسقرصكان.الافقحتىالمراميةالشربخ!ديها."المزينخالدالحاج"مضافةمثلفسيحةغرفةكانت

خس.نجبهيغوصلحدافيهالنفسهليحتفرالجبلقمةملامشةيريدبماالموقد،اًليابجواداالحاقطوسهط،وبد\.المصاطب*رائدكللي

اشجاروبعضالحورذرىعلىترتميالشاحبةالاشعةوظلت.الاعماوالحطبلوقديسهوسالتههيهظردمكل-"اًلث!ومينيه"يشبه

واع.تقبيلفياووشوشةفيواياهاكأنهاالعتيةةاللوزاعداديرجىحين(البابرر)الكاازموةرفيهلشمعلولكنوالاستدفا?

..كثبعناروةلهموبتلمتكنولكنها،الشبابيك.علىاثنائريعتيوانسدلت.شثياوقهوة

بالحرير.المطرز"*صدكبها"في"الزينهويدة"!اككانتالعطرةالرإئحةذاتباوراقها"العطرية-)،زهراصصورائهامنلتحجب

جوارهاوالى،الكتفينالىالراسمنالمسشسلةاللعبيةوغواذيها،مفت8لايمنالجدارمتنف،"اركتبية"ارففاحدوعلى.النافئة

جرتيهمتمعنوهما،الكحليتينالببنينذات"اللهفضلهلالة"!فراءمن"الدلات"صكب3اعلىرفهفي،وانتظم."النركيلات"

يشرسابوكان..ادخارموكبهوإلمةورات.الاصيل!اعةمدادهاني3،ملولمضيفابكرميوحيفمقعلىفلاصغراحبر،؟يبضاء

بنت.-هويدةعلىوالقى،يميناليضيفيهجوادالىايامةمرفوحا&نةارالصالجدرانعلىوتنافىت.الفحيهـوفعدديبلخمهمإللضيافة

شحاره"عروسالصثيةمنغابعامعنىعلىتنطوينظرة-منافسهصبلحببها3سودا؟بلوريةلادتالمض!فةصدرواعتلت.اًلالواناًلصارخة

الىاقربصوتفيلهلالةوقالت،سخريةفيفابتسمت."الشدور."ينفقوا،رزقناهمومما"المفضضبالخط

:بالمرارةطافحولكنهالهمستبديكادتوما،الضافذفي"العطريةاصص"للسيدةوراقت

مضتالتيالسنةفي؟الدكأ!ربهداإنجبظناانإرر.بر؟يعنيوماذا-ا!ثيكالىالملمهوإنعجببوثبت!،الملونالشفقيةبازهارهاعجابها1

!إبحالهالعامالنائب/ذارنارواحدة*كتفاءعلىاياءوحضطادسدةممانعةبينمنهاعشراواقتطف

لمهلالةولكن.النبعةفرعتستهـرحيثجرتهاالىنظرهاولفتت،يقوذطلالوابو.اثنتيناًو

مالله،الرشيقةالحضربةالسيدةعندبصرهاانخطففقد،تلتفت.تياالاقمهتزشت.بالخانموسهلااهلا-

الفتانة!الزفيلآهذهوبهاءرونقاويزيدها!اجملهاانذلك،ا*لوةالقهوةلعينةبحتىعادكلجييجلسونكادواوما

صفانتباههاجلب.تستانالصيببنحيثالىالسدةتطلعتفيهياومقطوعةالمرةوالقهوةالمدينهيبنماالمودةان4يدركانسيد!

:توددفي.2قولا!هاررنت.هوررةراسعلىالغوازيالع!م.يزينسنشعرابضيفيهحبررالم!أروجلس.*نقطاعالىسبيلها

ست!يا،الخيرمساء-خالدالحاجان.،الضيعةفي.وقعط!منمستمرثاالزيادةبهذ.الفغار

لابعوتا!-زوردت.ورارف!اًلعبوسدونانوجههاهو!ةفلقنتولسوهـيشعر،عينا-يفيق،"المختاك!ية"علىمنافسهفيالزين

تألها:السيدةفأردفت.يبينيكادفيريعطلاليوكانء.4ومؤيدثاتصارءمناًلباقيةاًلبقيةبانفضاضرا

-؟عروسانت-الصبيةيل!!س،اكرش،المنكبيم،!ريض،الجسملأطويل،كهولته

متبخبههيوماابفياضانوشهارونقلهايؤكدل!ويدةالشالجاء.كانتالتلاوينذات"العرقية"رهسهعلىويمتمر،البيضاءالحرررية

،واجابتبلا!جاب..الراضيةالش!مةعنثغرهافاقر.خلابة"عرشبة،"انفيتنحصر-العريضبالرزلىعايهالملهافاءانبعد-كلهاملامحه

!لىوهيالريفبنتبجمالاعجابهاتبديزوجهاالىالسيدةافمالتالجهاتلدىالمسصرعةالكلمةركمخظرالضيعةعلىزلحات"لهتبقى

،الدورتتظرجرتهاجواروقفتالتيهلالةالىتطلعتثم.العينإصسالكيراءفيبهـثوةاًلزضاتعقهيعززانعلىلحريصوانه.الرسمية

لها:وىلتالشؤونم!ظفالصيفطلعفيدعا!لقد.ضهتهالى،المنطقة

يااخت؟،اسمكما-اضطرالذي،الضيعةفيالزوامميةالتعاونيةعلىالمشرف!*جتماعية

لا.-هلا*.المحافظةمركزالىتقله،!عيارةالليلفييجدلىحينعندهللمبيت

مزوجت؟انتهل-المختار-قوله-الضزستحليةعرمواعضا،القهوةالضيفانرشف

اورلأت.وقدهو!لىةعهاواجابت.ءاستحيابصرهاهلالةفغضتهذءالحلوىتلو!!نالشدةعا!الحمجيبومن."امراميله"ب

واينالا:مودةنفسهامركبكأنهواقفته.فييخوثبوعوذلكلها.يقولممان.المذالىطيبةفانها

،فيقريبوعرسها.النبهانخطابمخطوبة.خا.ميامخطوبة-،مخيطةوشفةافطسانفءن،وجههفيالنظرفأمعنت..نابضفوق

..تشا،.ينينظروهويضحكال!لمبيبفاذا.اذنهفيتومسزوجهااًلىاشفارتثم

اعجابها:تخفيلاالسيدةفالتقال..مغزاءيدركانرونلضح!هذافيستجيب،عجيبوجهالى

الحضر!اهللفتنت،الحضرفيكنتلو!هلالةياعينيكاجملما-:الطبيب

شارحا:الطبيبيحثوهوالعترداودوسمع؟شمانكفيم!،عجيبيااشتفلت،مل-

فيط؟ظىفت،شتاءالدفيامطرت.اذاالينايعمعحالناهذء-.بقوتهيوحيماالظنهذافيورأى.زمواعجيباساريرفانبسطت

الموسم،حتىالرطوبةترقيوادخرت،الجبلوارتوى،التالىلعيف2.:فاحكارقال

،*رضعطاءقل،المطرشحفاذا.سخياعطاءالكرزاشجارواعطت!الطخطورحضرةيا،لاس

تثربثيئاان"الموتورات"تقدرطلاالعيونبعضفيالماءتغيضوقدغلامكهيئة(يقولالمختارالىوالتقه).(،الدكور"قلبل-

مائها.من*ئممنومدا،افطسفانفه،سنهصغررغمءننيقمحمبانهكوحي

الطبيب:فقاطمه!لكهالىسصرت"قافمهضبة"لكانمرتوقةوشفته،المحمين

السنة؟هذءالمواسموكيف-واشنشعر.طويلاالاف!يفانوفحك.للتسبيه"لابووقهقه

:سعادةفيالمختاراجاباًلشابةوزوجتهنذهراـالطبيبفييبعث1(!،الزمومنبمزيدعجي!ب

وهوقالثم).ونشكر.تعالىنحمدء2،اللهشاءانخيرفي-والهموءالصمتفىامبالةفيهميصيحالمرضىالىوخرج؟وادحالرور

.دكورياا!علىامرزرأيتلو(صعودهطريقفيصخرةيجتاز!نطقهايهنسنباتفقد،،،الدحمورحضرة"يتضايقلئلا

هلافينحنا.الاهينمن*وراقتخفبهاالاغصانبهلىمعلقةدممناتجبدالىالمخادسضجائم9قبيلاال!المضاقةفيالزائراتيمكثولم

لأ؟



ابناءمانحنولكن..الصعودروودكملاالجبلابناءاتنم،طيب-القمةهنارفي،موخرازرعمنهاوكمير،الكرز"شجارمنالوفاـلجبل

،فتطلعالجبلنطلعحتىننبناما،دسىياالممنبناتاقصد،الممنعالحةصغيرةترابيةفسحةبينهماوجدتماوالصخرةالصخرةبين

!أارواـحنامعه.المحلبشجيرةفيهاتغرسلان

/:علميةلهجةفيمتسالرالدكتورقال

لمرقاقدبمبناهكانت.سؤالهايسمعاولمابتهاطلالابويفقهلم:طلكلابويا،(!هذا"المحلبشجزوما-

أ.دحملهاهذاما!زوجهيحملالرجليرىانذهله5.محجريهمامن:مفيضاالمختارفأجاب

نجيالتمثيل،س!رمامرغريبنها؟العمداقةفيتبسممامعلإقطةلت!مببنماعبهلمومتى.كرزالىتتحول.انيالشجيرةهو،بيكفىاديا،المحلب-

ومنها!1.1!لام"يحملومونفسهودصور.-الكفةترفعالدكنوريه("الزاجبل"انكر.اـ.طممناهستواتثلاثالعمرمنالمحلببلغ

الس!مةواتسعت..ولداعشرلاحدامانها،القطةرشاقةفيلس!ت،المكرزاي،المحلبلزراعةصالح،والممهوسفوحهوهادهجميعفي

...الكرزلزراعةمنهاصلحجبلاوسهلالبلادجميعفيوليس

،فمرح!عاوالاءضىجهاالىعندمألمخناهمطتلغلشا*لتسمتنظروحههعلىللعوكم!فتمهتي.الجبلنروةالعناءبمديدركونكادواحتى،الصعودفيوتناهوا

..ر..ر....:زوجهابلراعتتعلقوهيالشابةالسيدةوصاحت

للمفتاوقالتالصخرةفيما،الضيعةعلىمطلهوهذا،الجبلراينا؟صعوداكفانااما-

التعبنالهااذاطلالامانتتحملألا!صلابوياتضضرايتك-ياانت.انفاسيتقطعت،الصعودعنباللهكفا!فهمنا،منهاجمل

!أاًلطريقاـبخنيازعليهاصعباو.الخمسينابنوانتالتعبمننفممكوارحمارحمنا،!لابو

الحقة:الرجولةمفهومهفيهيجفوةفيالمختارقال:المختارقال

ضيمتنافيلهاماكلوهذا.الرجلتخممالتيهيعندناالمراة-مراتخمسالجبلاصعدواني.واربعيناربعابناناأقالمن-

.حقودمنعليناايسرلعلهبل،الصعوديهمنالا،الجبلابناء،نحن.!اًليومر

قدميها؟علىالسيرتستطعلمعابرةلحظةبهامرتواذا،مليح-.علىيلارضالسهل!السيرمن

التخلعي:حسئا!شهوقدضاحكاالمختارقالزوجها،فجلبها،عنمماالشابةفنوقفت.كبيرةصخرةواعترضتهم

يديها!علىتمير-فيلمحطبة:المعتاركلامعلىمعلقة.وقالتساعديهبينرفقفيواحتملها

وقالا:الطبيبفضحك

نايمكنعندكمالمراةان،!لابويا،تقولان!ريدبككأنيس

مرانة!والىتنقلعفحاة-م
..درور

لهلمذفقد،ذعكمافرط"نالمختارفرقخى،الثلاةوفحك

الفيل!لقلفيالتيومييديهاعلىبهلوانةتمشيعلالىاميخنصوران...

أ(/1،01ا:،110االا01-،ااا?ا11111ا(اااا!0111اإأاأاإإااأاإااااا1"المأاا!اااا11اأإاأااإااأااا11111أاااااااااأ!ا11111111111111اا1111اااأاأإ111اأ،أأأ1إ!

الشمى،الىالزوجةفتطلمت.الجبلرووةالىوصلأفىاقدوكانوا114.1ااااا"ا1.أ،ا111111111111!اأأااا"ا1ااا1اا1

تغننفيدضععةدصمامطدةعمحرد!عيم!ممعطحةاعلى.الئرسشرعلىحوافيلمستحد2إأهم!3االال!تا11ااالهيالمأأأااللاا111اأ111111إأاإا

....111الم،1111!ااإ1(11ء

يبنقلةملىموزعةصغيرهترابيةفسحمنالا،صخريةارجنلذروةأااأ1011ءم"ا!.!.اءا/ءالم11ا1أاااالمإ1111110111111111111

مثنوفا،الطبيعةاماميقفلااللي*سطنيدعانجلتهاقدالصخورا!ا.ااااإ0111اااااأاأأاإااأاأ"اااأاااإااأااإاا"11111112أإ.اا111111ااا"اااااااااإاأأإاأاا""ةأ11ا!ااأا111ا"/اا01أاا""ااا%اأاا""

ليصلالمحراثيكنلمولما،شجرتيناوشجرةفسحةكلفيفغرس!!ر-!ترماف

يليفيما،لبسطتو.فعالمحراداعمليديسيم!د،الجبلاعلىابى

مدارعتويةالىالمفتولةاـلسمراءالسواعداحارته-وقدالمئح!ر،انقمةاصمرعتيكطقاءف!ئط!إلوئدأبىفلهرمميلفزمترالهرممه5،إقيا-ش-

العقيق،لونفيالتربةحمراء،الصخمرخص،بعضابعدمهايعلوء-دت؟..:نر:لا

يومهويصمدالجبلامنىيسكنمبدلظحكل"حو!يرالى"مقسمةهـطابرا!ئرعيمعتانلف!فئئديهزتلهرقىهلمرعزفىلرقي5"ة

في"حا!رته(9يحتزانلبعغ!همقياءىولقد.والفراسوالركشللعزق.ار!صير

كروثم،الزفيها؟لمخضعولحنرمرفيإهاءائئئسدسلمسحبخنة،"بلجبلمليهافي"مدمورتوجةابثرطه!ا!ع!لزسصىلألرممزعيرق!محلهـلرشصعرصلضاء

ئالمعبمدجدودعما.أدخمسميئئصمتيع)أدئ!لرهمهكو"دلوش!نيندسنقددمنبفرعامرل!يهافىدرممضلرعتهدعرصمعه!لمعص!هعىضضئرع!ي

يتشرود!فروعالتعطي*رضفيظبتةظتالجالودومن،المعمرة!ر.إ!هـصضيسعاصالركاهـهدر!ضالخ!!ض

فيبيثي!رثعيثىلعسسلسيد"خرىكيحقنللهابنملاقةثمنثالنببعقتفيلجلسةقهاللزلععيث!ى.لزفاضضضاللما5-لرهسق!اضماا-

عمريغالممربدللععشت-ادئ،المونق*خضرالطلهذافولىلهايبنى!يرمعاص!ءالجرهبر..-ه!ا ل!ير!ليئمىصكص!يه

يلامر،امااذاالموسمخر2فيوفلالهرمالبيتئبنيمسع!مديغترمهافيبثطبلابةمحالطلتئرلملزجصرقزفيهمئاهمحصيرمي"معإهـا!ىجمإب
في،يجيبطر"بووكهنبة

/م....فيهابسكناءالضيعةيثرفانوشاءبنلكالدكورالبيكممرليق!ضميالرمحثو!د،منزروض!المحرهزا!لتر لمقا

لكوفضآدابنديمفنقهنديدعونبه،الوبعضىقىالبااشولمسامنافتث!عققيقطف-(صنر!ءمثرم

يسيل!41تينةفممنفانبثقداخلهفيالشبد+!تر-دالطأفحرالمحي!ارااقهعنر

،والثمسوانثراحوشهيةمرحفيوالتينالمنبمنالضيفانوصم.و

يمتمالماء.انقبل"دعودةمنبد!وكان.البعيدةاللرىخدف!توارىجا.رمايخررلى)،693.حس!هدبناىبرهـهم!ء-خن!ملب-نزبر!ي

كان-المساء،وهن!.النبةوصلواانالىالحوكريبرونفهبطوا
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هنلا،،المضافةوفي.لىواهمنحرالسيدةاعجابمنهمحازعمنالحوراستقامةفياًلمنبثقةوالعودوالجوذاللوزاشجارفودبكدلهينوء

بهممهيباالفناءفيالمتجمعينيصيبهالقوميزالماالبلهوانعجيبكان،امام4الساحوفي.الجراريحملنالعينعنصدورهنفيالعين

بماعليهكلردلفتاماالخالدعيدةوالعجوز،والسكينةالصمتالتزامممرطيتصنمنهناو،اًلجراريملاقمازلنالنسوةبعضكان،النبعة

!والنقارالكلامعلىقدرةفيهمليسالذينالمرضىخاطريريح..خبرمنتناقلنكما،"الشابةتورالدلمزوجةر؟يظ)فيطامعات

،الضيعةسادتقدالهتمةكانت،المضافةالىالزائرانوعلولمافيمهلعلىيتمشىالغندوهـ؟اشحادة"كان،الهابطالدربوفي

ال!ملك""الىالسيدةوادخلت.الفناءفيالمرضىعددوتزايد"القناويشة"بالمطرزةالصغيرةالبيضاءوعرقيته،الشباباختيال

منطللامتشكووهي*ريكةعلىتمددتثم،وتمطت،خفهافخلمتالضيعةشابمنوخرج.طرتهثدنهامنبد!وفدهامتهعلىتزدهي

فبم،فاحصتينريفيتينبمينيناليهاتنظر!لوام."المشوارطول"التيالدكتوربزوجةاًلعلماتاءوقد،"النبهانخطاب"اللربالى

الرجاللاعينجسدهاتدعلماذاولكن،كهذءظريفةبنتبعدب!يتهاتدخلالمزءلان(ة،افنديراضي"خرجكما.هلالةخطيبتهبعينياعجابهاابدت

البنتمنحتحالوللم!لامولكن؟سابغاثوباتلبسلالمل!هكذا"الحجلطيور"الفالىهاتالناعماتالمدنبناتعلىيتقرجالمدسسلأ،معلم

.اللومفيويعنفيلومهاانطللألابومنخشية،باؤتمترنصيحة.ونزلالمعروفغرامهمحاسنهنباستجلاءمغرمفانه-!كمايسميهن-

ذابافؤدوالعنبالتينفاما.بالجوعالنزهةبعدالضيفانواحسالىالنبعةالعالبمابيهكرممن،")آمنةخطيب"عمرالثميخحميد"

.وأعدقاقليلاالاالمعدفيتمكثالاالشهيةالمأكل!أب،الاحشاءفيعلىالامراولاجتمعوااق!كان..طرلىمنهااذا.وقدالالباءيتسقط

"الزيرتون،!فهذا،ا!ماديرجم!الخيرصحونعلبكاوتناثرت.المائمةيخفشونالضيعةالىالدربهبطوازم،موعدعلىلكاؤيمالنبعة

وانواعوالزبدةالعطونهورالعسل"و-(!املس"ومنه"المجرح".الجبليةنرهتهممنالزائرينموكبمودةلحينمتمهلين

صالماضالليلةفيوتفزهـذبحهنديالا"ديكالمائدةوتوسطالمربياتورجلامراةبينمين.وحديث،اقدامحسيسالدربعلىمنوسمع

خجلالعرجملامنالوجناتمودداًلانوءـفى،لحمهليجفاًلفواـءفيوعلقعينهكقعانمتشوفااملىالىءتطلعاافنديراضيفاشرأب!نرجلهاًو

وقد،ودسماوسمناهرقايقطروقليشيمنالجنباتمحمرهواو...فرآها،الدربالىللفروجبهعجلتالتيصبوتهيرضيماعلى

خر2وفي،وحمراءصفراءالتينوثمارالدوالياوراًفىبهاحاطتفوقكالغزالتثب،"الحجلطير"الفارهةالثاعمة"المدنية)!رأى

وجوزاللوزدروبصفحتةعلىالمتطاول""هلئية"زورقالملايدةلاصتفاءاقربالظلاحاتاخفالىالىهورشيقاخفاانتعلتوقد،الصخور

!المبشورالهندالساقينتينكءنالفلامةالبنتاينولكن،هؤخرتهفيالعاليالمكعب

ولميجلسالى.""مصطلىواخوء(،"ص"ا،؟ئدةخدهةعلىوقام؟المكشوقين

فهن،ودناتهزوجه،حريمهفأما.المختادسوىالضيفيئمعالطعام!شبابياانظروا...،لملغزالةتنطذيهبم-

و(لسمعالنظر.بسشرقناًلجلوسونحرفةالمطبخبينماموئرعاتمحجبات:لسانهذماممالكنجبرقالاًلمعلم

وقد..الر"الياكلكيفضور3الدزوجةالىاًلبابخصاصمنتهبطح!بثالىواحمةلفهلأ،،ولتهوراًء،الثلاثةالشمبابوارننفت

والمجنمع،،لالرجم!الطةنعمة،النعمةهذهعلى"علياء"ص!تهاعلمهمهـما،جاءمنبوجوههمفهاالتوواانيبثواماولكنهم.ايزائرة

لمتجدحينعلى،كالارانبالابوابوراعالرإفبباتاختفاءمنخيرفذلكالذي،اررلى"اسلمومن،،4الحر"الىالنثريجهروا.انريفهم

ت:خيالذيوالحياءى4للدمخالفةفيالمخالطةهذهفي"ثريا"اختهامدارسهافيالعلمياخذالمدإخةفبمالفتوة!:واتعمرهمنسلخ

.عزيرةكريمةالرجالأعينفيتظلاراةابهتتحلىانالنكرانياذا-المدينةببناتمغرمانه..للتولم،جمهصاو!وارعها

زوبخنه.لهليفحصضيفهاذن.فيهلألابوهمسالعشاءوبعدفيالمعلماتباحدىتعلقهغرا!وبرهان!"ح!ت"اةين؟!والمواربة

زوجهاتمنحولودامراةاذها.الافبر!ثمهرمافيحاملاهكلامكانتالعاممطلعفيبهاوالدطولخطبتهاعلنوعزمه،المنطقةمركز،البلدة

كانوما.المراتبعبئفي"الجملة"وفيغالبا"القطاسفي"الاولاد0الدر؟سي

علىمستلقبيةوهيجسدهاعنامشفصمناميطلبانللطبيبيجدفلعله.بالسلاممفتارهميبداًوافلم.وضيفاهالمختاربهك!ومر

لنلك.تستجيبقلماالريفيةانمهئتههلشه!د،تاتإهءالاريكة:ابتد!همالمخت!رولكن.امراةصحبتهوفىحرجاالسلامفي

،(د،ل!يرالمطرز)المحرحر*زردالثوبفو!منبطنهاوتحسس.شبابيابالضربمسيكمالله-

:كالديدبانجنبهالواقفلزوجهاوقلا-السلامعذاافنيمراضيوانتهز.ابتهاجمنتنمالرثود،تعالت

ءعافى.سليمابنلكويكون،اسبوعاوايامستةلمضي-:يطوللعلهحديثفيفيسع-المناسثةيضيعلافهو

الوقع؟مملية!لىسيشر!الذبمامن(لحظةبعدوقال)؟صرابويا،الببعةالعزيزينضيفينااريتهل-

:صابوقلا:تسليمفيالمختاداجاب

الحلبية"حفيظةالحاجة"،دحعورياالعجوزالضيعةداية-.ئعم،ئعم-

الطبيب:فسالهالطيب؟جبلنالمارلهماقدمتوهل؟قودوالعنبالتينوكروم-

ل!حلبمنهيوهلسثهـكهمباسطةالطبيبقال

صباهابحلبعاششهومنها.عنمنأمن،الضيعةمنانها-أعمريالتينهذامثلاذ!لم:الضيقة-

لتقومالضيعةالىوعادت،المفنةعنهافأخلت،قابلةبيتفيخادمة:صامتينجوار.زمثؤ.و،يقولالمعلمفعاد

بالتوليد.التينتحلليتكويا.بيكياطجيلفيتيناطيبضيعتناتين-

عجيبكان.العشاءبمدالقفوةليحتسواالمثعافةالىكتقلواو!الفعرائدا.غمركهاوقدامهاصعرمنالتيئة!قطف!صباحا

بشتثمهاعليهتردوعيدة،الصمتيلزمواانبالمرضىيعحيحرزالما،ا،درسةمعلمطى،ئوجهابساعدمممسكوهيالسيد!قوكطلعت

(؟.0!الجلةبعةابن..!القرعافطيمابن":شيئامنها!غرلاذاكها.الممناهلطريقةعلى،؟لريفيةطابيتهفيوهو،يتفاصحفرأ-له

!ونواهاوا!رمنمئهيصدربمامزمووهوالشاب!ر،وحببدضابفالى،الباديةبعروسيتهشحادههـشجاوزتهالى

اذانلاداءاورجدالىالمضافةقادرقدالشعلاندرويشالشيخكانبسى"ءلى!عةتهاوالىكسمت.الريفنجنضارةشبماهماينطق"لمذلن

هوذاوه،،اًلعشاءلاذانثانيةوغادرها،*ئتظاراعباهانبعداًلمغرب،واراضيه،ودروبه،وشبابهلشاباته،للرفيحبديلصطذفة

يهزوهوتوددفيلهويقول،عجيبمنيتقربالدرجئاصيةعلى*نالفجرمعاوالغروبثدالمساءفيتقطفاليا؟هة.إوئما،واشحاره

.لمحمركان5م!لتا.رلحتوقدالكيبررأسه.الندي

كداهلببناولاجملتيصهدخيل..محيبيازناروفييديسبينهمفيما*ر/مةاكعبابوافتلف؟هبوصوالمض،رالضيفان،تاهـح
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لرويشافغفقال.بابجانالضيعةمرضىيعاينانعلالقه(الطبيبالى

والم:حرقةفي:هجيبقال

!ل!ابويامرضيولكن-شييخسوىالضيعةعندنا.فياليسدرويششيخياعينككرمما-

الصبريمكنك.للهوالحمدالممنتشكولا؟انتمرضكلهما-!انتهو،واحدمدريثي

واً*نتظارتصور.فيهاناالذيالاءةحانعنويبمدد،عجيبيايعزكالله-.

طل!ابويا،داوديا،منهخجدنولكني-،ربلااعدلم.حرمتيوامامالناساماممرضيمخجلهوبهم

.:مسايرةفيالمختارفقال...بامراةاناولا

.مباثرةجهمةيخرجانبعدللمعاينةسئقدمك،عالطيب-:ضحكةيطلقوموفقال،هجببذهنفيالفكاهةوومضت

المثواتللطنيبيدعويقنالاالوفعاحجمعةكان،المضافةوفي!ذكرولاانثىلا،درويشكلمييا"شكر"انت-

فيالسعادةوقصر،والولدالحرمةوبقاء،الممرطول:الصالحات.والمدبمقامانا!ولديااستحي!ءجيبياعيب-

يذوبيركادابوي(لمفيويقول.الطويلائممربعدالجنةمنواحددخوليطلب،الطبيبمنبايعاز،طلالابووصفق

المشفق:قلبهمعه.احدممعلىلينادي،المختاون41،مصطلىوخرج.المرضى

ي%ردتا-ب،عندهـا.تغنقهمماد"السملة".دثنورياولدي-بيمينهيسحبوهو-المضافةالى"اًلوضاحجمعة"الحاليفيفتسلل

.ماتالولدنقولحتى،انفاسهوتنقطع،لونهالطبيبالى-وسارع،الغرفةوسطتركهحيث،"حمادة"طفله

علىويكشفاررتغختينالطفلعينييعايسنوهو،الطبيبفسأله:ويقول،إبءعلىوينحنييصافحه

:المحمرة"الملتحمة"ويبنى،عمركلنايطولاًلله..دكوريابالفببريمسيكالله-

السعلا؟اثناءثهقهل-!السعادةقصرالجنةفيقك

الاخير!النفسالهنظنصتى،نعم،يشهق-فاذا،بارعةبحركةهذاسحبهاانلولا،اللإيبيديقبلبانويهم

ء.؟السعالاًبدمنرىمنذ-الشبخصوتسمع.ئم..هوابهامه!لىننعقدالفلاعقبلة

.دكتورياشهرينمن-الدخولفيالوضاحجمعةسبقهمابعد،محتجارافولفيإصيح.

؟السعالنوبةبع!يةإءهل-:تمهدمنمجي!بلهقطععماالرغمغلى

والله.اي،دكوريانعم-!دوريالدود؟حمادةابوياهذاما-

ويخرج،وهزالهضعفهفيالطفلالىينظرومو،الطثببقال.سيادتهانلهتراءىمعاتبا+وقديه8يصرخجمعةمنعجيبودنا

!"اًلوصفة)ءءليهاوبرقةثانتهكتقدالمضافةبابعلى

؟المرضبهلىاسمعتهل."ديكيسعال"معه-ابنك-!افرجهياأاذنامنياخذتهلأبالدخوللكسمحمن-

لهواءهلا،طيب(بهبسمعاوالمرضهرفانهالابعلىيبدوالم)!دودلريحينحتى

يا،ثم.اليومفيمرات3ثاياءتسقيه،لككتبتهشراب:عجباوقحتههجيبتطاولمنشهدوادزاجرااًلطبيبفقال

؟الدارفيءمهصغاراخوةلابنكهل،حمادابوشيخ.ياوانت!ملحفيمنالرجلاكلت؟.عجيبيا*مرفيماذا-

.(،عمودي"مندي،نعم-:كادبفيالضريرقال

سنه؟كمس!سيدبمايا،الشعلاندرويثىالشيخ..درويشاسمي-

3.00ثة-.شهرين"الدراولش"ينسبحلبفي)الملخانةدروث!شيخياانت-

الطبيبوعفق).السلامةس.المموىمنعليهخو!لا-لوعلهكما،ل!م(كانتمشهورةكيةوهي،"الملخانة"الى

انت؟اين.بةدرويششيخيا-يا.،تفضل(صائعا؟!انتهتالدنيايعثى؟دقيقتبنصبرت

المضافةالىوليالئيوانما،درويسالشيخيدخلولمة8،4وءمسر،المضافةءاريمالىالضرإرالشيبئيدطلالابواخذ

الظمر،محنيةمجونراكانت.البلهوانعجيبشتامة،الخالدعبيدةعلىاخذائذيالدكتورالبيكيزمم.فلاقليلاينتظراناذنه

*رضبرمكازقهاتددجعلت.جميعاالكفينوظاهرالوجهموشومة

.البيضاءختهاوهياقلال!رسهللامسحاحاك!علىلعحو555-!س!!قص لرحيبا.يبهديالطسبقال

منهكثفتاب!ممميلعج!ه!ا!ىي!لمج!ا!ص!مص

صحتك؟كبف،عيدةبخالتىاهلامائة-ه

.اوص!يددءماتةزانكليلتينعينينالحافربنفيعيدة،ادارت.جمصسمالث!صص!رمص!

تساله:.فقالت.الطبيبزوجة،-مدممندم!الشابةالصوالصحاهرصظاصوو .؟زوجتكهي-

كونانتتمنينهل؟اعجبتكمل.عيدخديهأحالتبمبةتكنعموف!ءالمحدصرلملىص!افى

فعحكاومصطفىصوابنإءالمختاروضحك،الشابةفتبسمتمروإللفعبر!-ع!-ثمئط!سؤيح
كليدة:وكمتمت،الطيببلدممابةعجيبوفرع،هريضسا.،-

الله!شاماعروس!احلاهاما،اللهقربان.لكيخليهاربي-..لق045!-لو!اتفاضسزمطباعة
تشعرين؟بماذا.خالهساقربى-..

الرودةات!كهايهفالوانيبضوتهاءديهكقصوجعلالعجوزبرهـ!صص!.ك!الملصكيحىصز!هي!..

غمستكانهاصننىجسدمالهاتعردالتيالشد.بدلاالحرارةثم،اولا



مني.الق.ذلكمقأبسضا!مربل-!واخرجت،مبلولة،النبعةعندمابمحبركة.-!هنا!ةفي

الفاسسق/المربصهذافبمالطبيبراىلقد.يعاينهوجعل؟عيدةخالتييا،العرلىهذاكل!الى-

لهءيكتبانوشاء.بها!تمامهفافىداد،جذابا"بشربنموذجا".ادضيعندييعدالله!ولديياواكثر-

.الباء"لتقويةاستركنين"وحقن"حبوبا"الوصمفةفي!-والان-

درويثى.شيخيا،قريبعماحصاناستعود-.تعيانهلكي.الحرارةراحت-

وهنحرفنيرونخج!نءناوالله.السماءابوابالىفمكمنسميكلهاعلىالايماءوشاهد،المصفروجههاالىالطبيبوتطمع

!دكتورياعمرلريطولاًلله.الناسومننفسيتمنح"كينين"حقنة،"اسريا"انها.صوتها.فيقراهكما

المضامة:خارجالىيقودهوهوالفريرالنفيمجيبوهمس-.بةالشفاء

قريبةفالشفاء..شيخييا،اليوممن"الحلاوة"هييء-يسرلرالاأرايكما!.صبالرالىتعيملدواحدةحقنة.طيب-

.ساقيها.ضعفمنتشهـو(1اًلاسماعيلمريم":المرشوتوالىاعدي(اذنهافييهمسزوجتهالىوتوجه)؟!مبيةتعودجم!ان

جنيد"واما.عينيهفيمزمنةتراخومامن(؟الممريو!سفو"،تهـةيااانتظري(للعجوزئلى.ثلم).الحرملكفيالابرة

نادونبطنهفي"حركة"سماهممايشكوفانه"الهندي.فقطدقائقخمس

اًعراضها!يبيناووصفهايشطيعنقد.كدرمنمطرقاالمضافةالشعثنررويثىالشيخودخل

هيكلهالىيدبعجوز،"العلبملطوف"،المرفىاخردخليواخذهوان،الوضاحجمعهالدخولفييسبقهاناغضيه

لمم.العكازةادليبده-مسك"عبان"حفيدءكان.الفناءلهيعداحا،الدرجبهخادجاعكلابويد.متويسعنه،ا!بيب

عليانهابا،.الشاباًبنهدمستانانيوممنمعيلللعجوزيمدإ.احسنالوينخالدالعاجمضافة؟!قدرالمختارمضافةفي

فامرفيالاربكأحمرءيسوروهوسنوات.!ثقبلسيترنسيارة:الضريرالشيخسعة!لىعينهوقعتاذالطييبقال

...الغريموفاع،اتيناغلةلبيعالبلدالىالطريقفيالض!عة.الس!مة"لصبرفي.دورلرحانقدما.درويث!يشيخاه!-

،،لاجبركرء4"يضمن"،البيتفيشيخوختهعلىالابوفعدأوجعكما

فيالالمولكن.محنونالم!بهعليهيتصدلىماويتقبلالقليلمنولكن،نمضبمناطراقهيعذلم.اطراقاالشيخفازداد

اخ-اً:بهيحسباتالذي،احشائه0وخجلحياء

.شديداوجماتوجمنيوبطني،دكتورباسبوعينمنذ-..هيا،درويثيشيخيافل-

0لارىاكشف-الىرأسهوهز،خاعريخةمنيدتغوكأنما،بغتةالضريرفضحك

غبرمنكانانهذلك.بطنهعنالكثعفمنالعجوزخجل:وقال،ويساديمين

.،،لباسز"!البماهةامامذكرهمناخجل-

!ءمباكثف-:يم!عدطسماعمتشوقاالطبيبقال

ثني!شو؟عال-

""،،"،"،4،،"،""منذعنيناباتلقد.بسرء.الطبيبافنفيالضررروهمس

الضرير:لشرح؟اتاريخهذافيلمهوقععماالطبيبفسأله.شهر

الطبيب"فقال.."لموميتلكمعوهولهزوخنهمفاجاةمنكانما

أ":حديثاصلر4:الاديكةعلىحقيبتهالىعنهيبتعدوهو

بم؟حالككانتكيف،الحادثوفبل-

:أ4....:اليهموحهالسؤالانلو كما:لحعص،المضافةبابمن،البلهوانعجيبصو!0فارشع

41!دكوريا..الحصانمثلكان-

..2)0":قائ!الضريرفثنى

د.!انمنالارقيالطبعة!؟.تعر!كدهاالضيعة.الحصاىمثلكنت،واًدلهاممما-

فضحك.تستوضحانوكأنهما،المختارالىالطبيبعيناوتوجهس

؟9رو1)فص4غاقرتقدالطبيبزوجةانلرءفياللهيحمدوهو،طلالابو
.-..:قالثم،الابرة!عدادالمضافة رجولته.عنبالحديث،قيلهن،يفيضدرويسالشيخكان-

!،-م:.الحادئةتلاالمذياليومفيالشكلىبرهـات.يشكوجعلوفجأة

اًلص!سلىانلثساعرأودكن.القولوكذاممنىضابوولادرويثيالثيخيفهم.ودم

الرفر.علىوقعمربلهجهالطبيبفردد

نف!سعةاعقدةهذ..نفسةعنسة-

يراجراءيقتضي"العقدة"هذه"حل"انماظنسرعاناًلضرير

ولكن.الجزءفاصابه،البلدمستشفىفيلهجراحيةعملية

يرلابراء!اًستعدادعاانه.سويارج!يعوراتيريدأيخيفهما...

،!فياـسبوععملياتسبع

ا"؟دكتوريااجريها-وكلننى
ء؟بيروت-!دبدار4!ميما-

:؟!المملية-

سمثث.!سسسيتصبيفريمافههي؟عمليةاي-
قائ!:الطب!يبوضحك.بلصمتالغريرولاذ

45



اخبمامعانيعلههم!وزعاناًلطضرين!لىاًلعجوز!فاودارت

ناالي،-!الطبيبتأعتار.اتتظرت"حمت!وابانوال!ثن-لت

فماذا.ثوبهذيلالمريضوردع.خط!اًتاًا!راًءالىي!راجعوا

كتال!:ورنالاولال!زءركاصلمىصدر...
...حت!هعبهتور،تتقلألنط!ناسفلت-3انةعجت!يرىالملإمتهت

اًهـصتعههعمانمعالىفسعوتدلظع،اثقتلاوابىيتتةحجمهـ!اًلاحتت!اء

مع-.المععاوثعالطنيمنعتايسة.لدركهااًندونالعتنى

ت.ش!ح!!كا411!نوصم"؟"م!وق)توانت!!فف؟عمياهذاًما-

اًلظهعرةمعتياًلعجسوزامأااع

لاا!ق،دكأورا-،نيلاولكنه(وللثم)!سنتينمن-

إ!!قي؟المس!!ال!لأ!ك!ىور!بطنبمداخل!!ي،الالمبرطني!احى.يؤات!لا

(للممنتارهـاثبحنما).بالعملمفنعاليسك.الالمبىمتهـثنالقتتى-

؟طللالابوياألربرلملزر!اركوااطملم

ذيىحاسرامتاثبماالعهبعنثأحيثاًلىمعنوثنووثن،رالمختاًجاصت

ثوبه:

نض--كاءا؟ت،باو!ذااإؤلفهذأمشلوسودان))ع!مالايملكلاانه-

والرجاء."الاملءاىيبعثعنهنفسهيداريوهذا،العجوزحالير!هـيرىعجيبواطل

يظتنماثأ:3-عنصتعنالفضعالعتانعتمعانهتبيسمقزمأر.الخمتلانحمتحتفمت

السم!ءه!يج!ال:للمخضار

ب،)قا!رة:!نالكل؟إ-ةفىالتحتفنارر!ذالثكومةم!ثفىفياًجراء-اًدعمدية!الامكان،!يراًىناذا

...النافيانهبرعنان"صاعتدقرثنهادة"لهاستتحمتج.بالماتان

اهانلمهس،الىسفرتثنالمحفللعهأعنزعةعهانقتعةعترثنقعناهتمتج

عادحينفي.عيادعهالىالانعتيسمثنييصتنعجتانعنتندن"عتصتا

4ثلالانااثت.سععتداحالهعأرسعيريتد،المعتيصتعلىيقنعنعاعيعمت

فارئا:اللتمتت

اال!ونإحبيتقدمرائعةوخدمهصايلعهل"از"!!؟ارطلاعجبكهل؟عجيبيارايتماذا-

تنتابنيالكضابهذاقراءزيوحين،اوررب!باالشرقفي:اًد!ىاًجاب

جة"ال!بىبلل!كتبةالعظيمال!ب(الذااوالخرالننت-!ة!دكتوريا،يديكعلىالصنعةاًتعلماربد-

الملنهت؟عمتنةلهنرالنتهدن-

رء"اوحت"إ"با.عيادتغنفعناهمتتلي!تنعت-

ر،اورا!رذألفشونءا!"ؤىدرالشحىوفنالى-اذ..هيا.شيءصارما-

......عجءمطؤقيلمل.الم!دةالحقتةيمينهاوؤجما،الالببببروجةودخلت

ممعففا).الابثفبثعيرسمععتمعنالادبادولتف!الرالدعي!تتةاًثن

اً!اتتةاععتادمعه!ساءةنصفصرفخظالتيوهبم،نثفئلأفمتملهتنبة

:النادعليةلبياؤؤ!قيمهـ-ا

......أعهتييعمتنتنصرثنححهنتمنا-.يم

ر-خو-!تررو-درفذ"ا)!ةباليداأ-!تسالروفءااقدعرا!!و.هربت؟لهااعملومادا-

."ان-ألانصودنهاالىالهتابة*فتتفالى

تذنيع!حرام،عأاهعأةالابسر؟والان-

،يكصءكاعأ"فانهطو!طفى؟لالمنكلاًلىامرهاًاوريباص!درانالاهووما

.....:عمأييماًلىيمثمعتوهو،المهنت!ار

2!جمق-قىطوالت-كبا-قىالتنشافضوناابىصد!ؤ!ا!ورفليس،الابرةتع!هلماد.المشاغبهذاعلىاًقبضوا-

-)وعتعمالللاؤا-بمالللأافيقىومناعنفي.النجاللمعنلعسوفياالب!اعأالىوبامت،بالثهطمتعمأ!عتمتواسسمت

جنأثتممنالفتىفصرح.النرارطستعمحتنفمع4علهسدوهنن

قائلا:اًلطبيبصراخهعلىفرد.وخوف

.اًلاوثنالستداك؟نعلمهافيوتعتمنهت،المثنتتنتعمتنمغاًلم-

!5"صته!بى"الونزو،ثوبهاهثتار

وءلنا،اهم7/مثقفيناتصوزا)ت-يالكتجاصنا؟"))ع.اًلشلاصىجاووداوحاول.احرىرعبصرخةاًلفتىهـنوندت

والىب!-إعتالفنألىسعتماعصحور،ثتتحع،ؤذتررروهتوالاصتسهأالمأسوثأصنتسختهاًلانتاًلقنبلتكالسمناهسولهتن

خاصة"لص!ورةالحدلثالفنالانينبين،الفخذفيالابرةرألشانغرزماوسعان.!ادهفي

...والضحكوالاشف!ا!

اوءاء-لىاًلصياللامعمد1،!!!ر.عجبهببيابالعافية-:"مريضه"؟تفيربتو!والطبيبقالثم

......إ!الاولدرسكهذاً

اًلسممباعيفاضلحلب
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حمهه!هسب!مهتي!!.هـ..---لهدهـ
--"----------ووولمواحوولروف!-!--!حص

1(ب!!روركظ:لاجلمننفالهمغمرةفيالعربالمفرينالىاء*اًة

..عفنأل!----اسهمامقجش"خرائب)3(.شجاعاميره-م)1(

العفننجرع،.كنلو..اذن!عربوهم

اشمنارخص!-ةتجارة..إور)!ت9بيارياجخيولهم..توافدوا

اًلتمنةرخيصتح-ارة:السلاحواشهروا

..!العفنفيصتغو،صهـجنة1..!ديرينا"-

،،،.".!رفضتانتموت

شحاعسرىوآ،رلةطورصلتي!لعود..إحس!تى،()..إبنجاعانبيتقولحبيبتي-
........!طش!يللسانه"-

الدصاريحمليحلحيثما..يسير"!الع-ون.نسمل،الازوفنجدع،الآذانمنقطع

نغائلضمدصةبومعصفره)*(يقولكم!عيونبلا..ابى-

.....ء-أ((..!دليلل!بانتغلاملما،ماقول"- معمرهصد!مه،وحوهكم"
.......دليللكمالا-

اازآلهصمدامهك!ألححخوجم!أ،حسيرقةتحثنيا!صباحويفيا

المقيتصغارهاو،دودها.الثمارومجتال!--وح!اوجهكيطلعتدمااءود.،يهاحبيب)2(

فر،اور!لا-،حدقت،ا)-لاحألىصتتطوهزطتطولرسلتبلن..!الس!ءوقعةفي

ديء!-.إ.زهروشال،المهنر!ىوراء

حف!ء،نتفأنتلا،ال!دوقدل-ات،.ليا!جئت.نجئتطاعود،نجمةالسماءفيؤاوحانقببل

ازهـ-ل..زعودغداااـ
..!حبيبتي...حبىجتي

ارتكمعقمتلص،ز-بت!للواودا"..!تقفلا..دا-لالاهـياالى"-

..الشجروززرعأ:.الاميرالى-

والوهاد،وا)سهول،.)-يلألؤبباةالحبصمخلاكاوزر

،ةاحباادفقذقعانتانتى-ياقا)8تللأللأمأ*"*

اب!اهازدؤق.جا)-بتفاللواود

"ح!-دون،رزرءونبة."ولالسؤتروهـرااميرياقفوالىعدت-

......تخفلا..قتل.واسعدت"-

أ.الع-ونفيدال-بتتزش(لم!ادالعفمخزنإقالطربدالة

((...جههـدالولي..رالخم!ميو1/..!دعششابلملأمناقو..اميرياا-

،**1)(لم..!ملأت-،تتمو)ء-

عتدفيداعوض!-تي..إ)تص)15اصرسبر!لحفرةوقدته

اصتأد!،المحةيقا!رااببصيدأتؤ":دا!التاداعبر،اهـ-لم!حأيمبفامايئة

.-اـا!الونسديارصاكمالبونفيتعفرون،تنعحون..ت!ركرون)ء-
العمىء-ونيعنازاح،هـخقباكما.!عص!منحاجبيهو!ر

نتوقالي-ك/هزأي،--جب-ب..نج!حىر..تاريرخدشم

.مج!دتمعززا.،فراكلاداعوعشهـابشمزاش

فنلخقي!..!وجسادهدةيأبراستارير-نس،

غلاللا..الغلالدربب

اىا4العهحكمت()الارمنمعان..!ىماؤع،يتزلا،كمنزيتو

....لفتيلااشعلوا،دجنوياأ

"..!للعطبالعتادمغبروأسل!وا

.الطعامبهيلوناصةرزهرذونباتوهو"العصفر"من*كي*
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3ط7*؟0،01-ا....م.-0001-8ألم"برلم

!نةدهض!لى!تت!برليأأ...اإ.!؟+!خعبنئرجأ%مبما%حأ.01!نر!ت!ضالى..إ!نلتأ؟*أ.*انقأولما+ .01-ثثب.:-"-.ا.:.0315!.!-.5.آ:ا-51إ+اـت..:ا-م14ا:.ا-..01011ت-ا.-أأ+!ما+ة!.-.ا..-...-01.ا1ط-.:ء"ئم!بمأ"اها.يرجمب!ا"9-.ا.لمص!جميج!ئغ

...-..-ت-.ذ!-/..-ا...+!:.!فىط!+

."والمسرحيةالقصةفيالاداءلغة"حولالمعداويانوراًلاسد

بضروارايحبملقلببةيلحاًيمأمالعازمئةاًبايللغةالابسالقصعةوبمدلمسرحئةفي"اة!مآثأ

هو.كماادوالمحع

الفنوانخاصة،بمكانالسهودةحلمنلميسالمشكلأةوهذهحلإدويولمصيبقلم

الكاتبتجربةخلالىمننقلهوانما،هوكماالواقعنقلمهمتهليس

قد.الاصليالواقععنمتطوراذاتياواقعايصبجبحيث،وحدسهالنيحاثالاليلهذءالعامالطابعيكلن.اًنالمصادفةقبيلمنلعله

-اعداوياالاستاديقولكص،-العامبةبادلغةالحوارنماب"تكونءوضوعا.نهادينيربطلموان،ملسه؟يافكراًلماضيالادابعدداًصتواها

الاديب،يهموما،فناصدقاليسمت"الايعلىولكنها،فنيةضرورة،ئقافيةب*ثافةمحمإةسمجملبشكلى-انهاالا،واحداتجاهيخط

ذاتالضرورةهذهلان.الضرورةتلكوليست،الصدقهذاهوظوبربلأوالريت،الجديالاهمامالىالقارىءيدفعان،ثقافيووجدان

هـنهذاوليس،فحسبالواقعنقلمهمت4،الطرفوحيدافجاء0ماحكماعطاءقبل

انتصاداًبيى،العاميةللغةالانتصاربانالآت!نشيالصدقهذالفنبملحصفيبماالعرالع!المفيلراسحهـسيات

عنصورة!!،عئدناال!اميةاللغةاناذ،الحضاريالتطورلسنةجمالتور3الدوضعهجغرافيلكتاب،منظمة،تعريفيةدراسة

تطويريةصورةولي-ت،حضاريأوتراجمه،العربيتمعالمصانحطاطوؤد،بالافكارغني/يدوميماتابواله.ءاقرهانو!يتجولم،حمدان

المتطورةالغريبةاللغاتبعضحالهيكما،الفصحىا!لغةءنمتقدمة.ورهافةبعمقالتصعزةالدكتورغرضها

اللانجنية.عناًلابجابيالحيادمفهومحولالنصالدكأورابرزها.التيوالفكرة

ينبغيالمعداويالاستاذاليهايدعوالننيالتبسيطعمليةانثمثثولاهـ!ا"مكازياتحتبمانكونانقبلعقلافيوتوصيهحرةكعقيدة"

محاولاتمنذلك)يحدالاعلى.معينةتوجيهيةحدوداتتعدىالاليسالايجابيالحيادموقففاءتناق.الاهميةمنبهرجانبعلى

فقد.الخاصةدؤاءتحملالتي،اًلفهببةتجاربهعنللتعبرالاديبهووانم!،فحسبالمكانيةالظروفتحتيممنولا،جغرالمحيةمحصلة

بهيحسمايبسطانيستطيعلاولكنه،اسلوبهفيالكاتبيبسط.منتنبع،حرةلعقائديةرتضائنااعناصيلتعبيرشيءكلقيل

نستطيعهلثم..الاثاءصميمفيموجودحقيقيتعقيدمنالسانيةحريةنحوالعميقنزوعناعنوتعبر،القوميوجودناداخل

منتفريغلعمليةالثقافةاخضعنااذاالا،لذلكنصلانباذتبسيط.شاملة

وكما،التبسبيط،عمليةتعنيهانينبننلاماوهذا،الثكليمحتواهاالعربيةالجمهوريةبينالكاتبعقم!ااقيالمقارنةعنواما

شائعاملكاالعاليةافةواثقالفكريصبجانامكنلو"؟غوتهيقولحاولنامهماانناوالواقع،جداموفقةكانتفقد،والنلاستان

."الكاتبعمللسهل،البثربيننغفلالافينبغي،المكانوحدةتلعبهالذيالروراهميةنفلسفان

التاريخيةالمسرحياتكتابةثمأنالكاتباليهارمماالتيوالفكرةبمعزل،الداخلمنالوحدةتحققالتي،الاصيلةالانسانيةالعوامل

صميمهفييعتقدالفاضلالكاتبانعلىتدلانما،الفضحىباللغة.المقانولظروف،للمصلحةالكيفياتأيرعن

للتعامللا،للمتحفتصلح،تاريخيةلغةهي،الفصحىاللغةانالعربيةالجمهوريةحول،الفافلالناقدقالهماابرزمنولعل

الجيليخطوهاخطوةمنمااذ،تماماواقعهـومامكسوهذا،الراهنمنعليههيوما،النحرولأصلهمااداةكافليمين،العانيبوضعها

فأكثر.اكثراًلفصصمنوتقربهالا،الغقدممجالفيالعربيحركةفيمرحلةدولة،اساسامؤقتةدولة"هيانما"مكانيانقطاع"

نرفعانيجبهل،فكرة"حولدارالذبماالنقاشمنولما."اكبرحرممةنحونمو

المجتمعأمسوىالىبالادبتزلام،بالابمستوىلىاالمجتمعاذا،الاحوالمنبحالذهائيايينلنالذي،المرحليالوجودهذا

منولمله،مفرغةحلقةفيإبوربأنهعنهالقوليمكنالنقاشفهذاحولالتفببراحراجاتمنكثيراانفسناعلىنوفرفسوف،بهاًقتنعنا

رثديرشادوالدكنورمندورمحم!امثالىالدكتورنقادناكبارانالغريب.مكانياالمتكاملغيربشكلهالجمهوريتناالراهنالوضعتبربر

الىنظوواانهمفبهمااهمنقاشفيراحواقد،لفهمالفومن،المش!لأتامنلكرمثيرا،صغرهعلىالبحثهذاكانولقد

اننطالبالممفايس.مغلوطةإقةوبطر،الصحيججانبهاءبرمنالمثكلة،يةفكلقيمةمنومناقشنهاطرحهايخلولااتيا،والسياسية،الفرية

اًلحقيقيالادبلان،المجتمعاجلمنبالفناو،المفناجلمنبالفنببلخلالهامنظ!ر،العميقالضحليلعلىقدرةومن،قوميةوفائدة

المرحلةوحسب،اًلراهنايظرفطبيعةحسبنفسهيفرضالذنج!هوالمعمورتصالب""القميالتتويج"المصطلحاتلابتكارشديد

المجتمع.بهايمرالتياًلحضاربةتهضحالتي،العباراتمنوفيها"الارتطاميالموقع""واللامعمور

ويمريرو!اريةا!-ظة.خاصهتعبيريةقوةاًلفكر

ولقطثت...زواب

لبعضدراستهفيصعديمطاعالاورصإدااتزمهواصدموقفثمة

الناس(ديواندرسانسبقفلقد.الحدلثالعربيالشعرمظاهرانتقلت،الجنوبيالاقليمادباءبعضبيندارتالتيالمعركة

!حلمىالحالمالنبعمنالعودةوكذلك،الصبورعبدلصلاحبلاديفيمقالمصطلىشاكرالاستاذاؤتقدعندماوذلك،الادابمجلةالىهرضا
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لناجموالريح"."3اـلبصارة"،"واـلدرويشالبحار".صاحبهابهخليللديواننشاملةجديدةبراسةوهذ.،الجيوسيالخضر)ء

ثسسانينةفلسفةلميستالماركسسة."واديحالناي"،"الرمادنهر"حاوي

لهماالاالشعرمنيتناوللاصفديمطاعالاستاذا!ويبمو

هذاكتب،مجاهدالمشمعبدمجاهدالاستاذانالااظنلاهالعربيةالثورةواقعمعيتجاوبوما،خاصةثوريةرلالة

دفساد،الماركسيةتأقضاتيبينانجهدمفيهيحاول،ئخلصااليحثالمعانيعنالكشفاساسغلىتقومالكاتبعندالموقفدوحدة

مستوىعلىتكنلماستخدمماالتيالولائلولكن،الفلسفيةنظرتهاالجيللدىالانسانجبةالتجربةلنموبالنسبةجديدديوانيبرزهاالتبم

المطامح.بهيعنيولعله"المرعبايقاح))بيسميهكانماوهذا.العربي

منطقيا،نصنيافلسفيايكونانلهاريدالمنيالمقالهذايقرأفمنبالنسبةالبعثفيهيتحققاًلمذيالحاسيمللزمنرمزهوالذجمهاالايقاعهذا

الاتية:الملاحظاتعلىسيقعانهبدفلالواؤصمضببئةلحظاتموترت،واقعفينهزم،الجديدالجيللوعي

بنفسالمثاليةعلىتردانالماركسيةعلىالكاتبيقترحكيف-1.جديد

الماركسيةعلىيحتجولماذااصلابالمثاليةتؤمنلااننيوهي،طريقتهالان،الثورةغراًخرلشيئايرعئيلا""لخلقانالكايبراجمي!في

الفلسفيةاننياراـتاـحدثاًننملمونحن،بملعبليستمنهجابكلنها،باللافعاببةالتاريخياساسهاعلىاًلحكميعنيجديدةصورة"عطاء

انشامهواليهتصلانتودماواـكثر"لتمفهبدعوةمنتنفر،لمعاصرة5سلببلآمنينقذولا،فضبالىحيانشاءالىبرور.يزديوهلىاـما

..مثلوكالفينومنولوجيالملتفكرمنهج."لخلقاسوىالرفض

الماركسيةيناقشانالكاتب!بهيريداالذيالوقتوفي-2طبعابعتبارهاالحضارةمعنىابرازالىالكالبيسمىثم

ذا،غريبةعاطفيةشخصيةنزعةتسيطر-انيلبثلا،منطقيةبصودةان،حضادياعملااعتبارهيمكن،فنيلفظيانتاجكلوليس"انسانيا

السياسيةأي-،العمليةالشبنوانيناقشانيريدلاانه:يقولكيف،وجداناتلبعض*يتأتىانيمكنلا،للحضارةالاعمقالايقاعادراد

علمنامع،مناختصاصهليسمحذاانبحجةللماركسية-والاقتصاديةولكن"عمالقةلجبالنحيلةقممعددتتجاوزولا،التاريخفيتعد

جاهدةتسععىوهئ،العملهومجالهاب!نتدعيالماركسيةالمفلسفةبانمنالاهميةله،وجوديهقيمةابداًصايكنبالوجداناتهذءتيدععئدما

وال!سياسةكا،قتصادالانسانيةالعلومحقلفيجدارتهاتقدملان.ذاتهاالحضارةلوجودما

الشؤونمناقشتهعدمفيهايبرراقيالشطحةهذءوما.والاجتماع،العربرالشعرلواقعموجزةصورةعرضالىالكاتبويئتقل

اتتدتمكلماع!سيةعلاقةبالعملجملاقةذ"ننا"لانللماركسيةالعمليةنوالثعرومنه،المعامرةالتجربة!ينالمنفصلالتراًثشعرفمنه

بة"!بهاافتتنا،تجريد!افياًلمشمكلةالذي،الجببداًلثوريالشعرتيارعنيتحدثواخرا.المزيفةالثورية

محملعلىلعبارة5هذ.قالالكاتبن5نننبراننريدلاونحندرجاتاولىعلىيدءوضعالذي"الصبورعبدصلاحمنيتالف

حديثة،فلسفيةنزعةلايةيم!ينلاموقففينفسهلاوفيوالا،جدي."الثوريللوضعالحضار.بةالمش!لهمنالشمول

قا،شأنهبلغمهمااليوممفكراييستطيعلااذ.عليه.نوافقاناكثرثورياوجهاالكانبلدىيمثلالذيالسيابشاكروبدر

وعلى،بلعزلةسلفاعليهلحكموالا،مجاهدالاستافىقالهمايقول،السبابلشعراًلمميزالطابعبسرعةويدرس،الجماعيةبالثورةالتصاقا

بالجب.انتاجه،والتفجعالندبوجههوواحدوجهذوانهالا،ملحميطابعوهو

تكلنانلمكنلابتهساالماركس!ببةاًلمكاتبيناقتئيوعندما-3هصوواهـسبب،يتحققيكادلاالسيابعئدالملحمةمفهومفانوكذلك

يمكنلاالانسانان"يقولفهو،عجيبببرهانيأتي،طبقيةفلسفة،التفاعيلفيومحيهواستغراو،الجزئيهبالصورالشاعراحتفال

تريدهماومعرفةبالكفما،اخرفرديريدءمايقينيةمعرفةيعرلىانولذلك"الشموليةانطلاقتهالفكريحققاندونعائقاحدايقفمما

تحكمبل،طبقةفلسفةانهاتدعيلابالفعلوالماركسية"باكملهاطنقةروحا،الملحميةالقصائداروءفيحتىنكشفاناستطعناقلما

ما.مرحلةفيعمليايتحققماوالإقة،.عامةالتاريخبلسانفيداًدوالش،المستقيمةالحركةان،الكونيالشموليبالمعئىملحمية

فلسفتهوانانطولبىجياهومادكسمنه!اًنفكرةواما-4شعريحدسضمنكلهامجمعةتظل،الجانبيةواللمحات،لاخيلة

كتشفهلممافذلك،يتافيزيقيضوءعلىبتمامهامصنوعة،الجدلية."عبثامطلقهاالىكصعدانتحاول،واحددرامي

تاريخفيجدامعروفاالنقدهذامثلامبحلقدبل.لوحدهالكاتبهنلابهايتحدث،طويلةوقفة،حاويخببلعنداماتبويقف

ذاتهادخل-ان،"لمجالهذهفيالكلالبقمسهوما،الماركسيةمعالنقاشتقومجث-،الثوريالعملوحدةعنبل،!سبالقصيدةوحدة

تصطبغلماذاً،اوضحوليت.لهمبررلاتعقيداوعقد،اننحمسةالذاكيةقيودمنوالانسراج،الساذجةالالفعاببةطرحعلىالوحدةهك

متعارفهوكمااوراًيبموفي،ترمضهاالنيبالميتافيزيقياالماركسيةهئذالعربيالشمركيانعلىاـلطافيالفرديةتسلطومن6العاطفحة

هلىالفلاسفةيقولكماصالرتالماركسيةانالىذلكيعودعليه.هذايومناوضىئشاكه

وصالبرت،بهاالمسلمواًلحقيقةالانطلارشطةواعتبرتهاالمادةموفوعةالجديدالشعري*بداعتجربةتتلخصحاوجمي!خليلشمروفي

الحركةهذءوان،حركةفيالمادةانوهياخرىموضوتعلىايضاوبين،الفنيةتجربتهبينالشاعريربطحيث،العربيالشاهرلمى

عتناقضة..واحد"رفعةفي،الحضاربمأحسه

ستالينلخصهاكماالجملقوانينعنالحديثهجالوفي-5ب!ونها،الصفدي*ستاذبهاقامالتيلدراسةاهلهوكمتا.ر

الىتؤديكميةتراكماتعنناشيالتغر"يقولالثالثالمبدأنجدهذالاعتبارء،للشاعرالموقفيبالتحليلمركبطة،جماليةفلسفيةمراسة

مرلهاوقد،بالماركسيهخاصةليمستالفكرةوبذ.،،كيفيةكحولات.اخرشاهرايمنحرالحضاريةاللصةالىبنادفعاللي*شطن

العلومفيبهامسلمحقيقةاليومدمي.قبلمنولثرحهاهيجلكلقاءيضعاتاساسعلى،الشاهرهندالقصيتوهدأوكمبلى

الطبيعية.اًلترجمببذات،المنهجيةالقصيد؟!هرمناومن،ملحمةمثرى،وميه

الفلسفيةالمازلىابرازالىنفسهيجهدالكالباننجدوهكذابل،القصيديةالقيادةفيثنعثرولا،*لفاظفيشرودفلا،ارروس

عندشائمةالمأزدهذءمعظماصبحتوقد،المادكم!يةفيهاتقعالتي.امليالقصيم!ايرىعضمنصكهاصورةومل،مكلالهال!ةمل

اليوماحدمنمابأنه،قلتاذاأبألغوبست.للماركسيةالمناعضبنبشمول-القصلالدمنيستخلصاًنصفدبمر*ستاذويحاول

مناي،،الكلاببها.براللاننياًلطرلمقةمذءبمثلالمادكسيةيجادل.الحضاريةورموزها،الجماليةوقيمتها،الفنيةخصثصها-كلي

محضلأ،تجريديةنظروجهةفيهاكشف،عميقفكريمستوىكللىالقصلالدبعضامحبئشردقد

ابناذ،خدمهاولكنه،الاركسيةيهدمانالكاتبحاوللقديتمتعالذيالثقافيالوجدانؤعن،فيهاالتيعن،اًلقيمةاـلثروةمن
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مواءمةواكثر،الاش!انيةللنجاربواتساعاحريةاكثرالشكلهذا.المحضيديالتيمالفرعلىثورقافيعحقةكانتأنها

ورتابة،اللفظياًلتجريداثقلهالذيالعربيالقردحاجاتعن!ععنرحدةبكل"يناقشان،مالفرهسوغاكانانا،الرجم!ولست

العموديةالمصرسةاصحابعلىالكاتبم.برد.افتكرروالقالب،النغمفيصدرفلسفيملأمبكلمعمطلوبةفالحدة-الكالبقالكماس

حركةبانه"كفولهم،اتهاماتمنالحديتالشعرالىوجهوءفيماالكالباطلعنالووحبذا."يستحقهلاانشغالاالانمانشغل،التاديخ

الفنةالتقالي!لتهديبماللاموهوبينالناشئةمننفربهاقام.غوغائيةوتسهيلا،العلميةللامانة6اداع،بحثهمنهااستقىالتيالمصادرعلى

انهبذلكويعنون"العربيةالارضعنغريبةحركةبانه"و"العربيةدراسةلايةيمكنلااله،بهالمسلممناذ،الحقيقةيتحرىانيريدلمن

الاصالة.لممنىفاقدعنتقطعان،المصاثرمنالاوليةعناصرهاتستمد،علميةفكرية

الشعريةالوجداناتبعضامامعاجزةتقفشكولاالاتهافاتوهذء،اخرةكلمةمنبدلاكانواذا..ذلكالىالاشارةدون،اعولها

الفني،الخلقميدانفيالحديث(لشعرانتصارحققتالتي،المبدلثةلتابةحفزتهالتيالنبيلةوالدوافع،جهدءلداتبنحمدانفهي

للحديثذلكبعدالكلالبويئتقل.لاصالتهجديدامعنىاعطتكما.البحثهذا

علىثارواعندما،الاندلسيونبهاقامالتي،"لقديمةالمحاولةتلكلحنو*نسهانوالفنالجنس

لمحاولةافتدادالحديثالشاعرمحاولةانويعتبر.والقافيةالوزن

صحيحا،يكونقدالرأيوهذا.جاوزوتهاواق،الاندلسبماًلشاعر،طريفاموفوعاشييماغاليالاستاذل!ايقدمالعنوانمذاتحت

الى،المحاولةتلكعنتختلمفالحديثالشاعرمحاولهبأنارىانيغرروالطقوسالانجرائيةالاساطيرمنوتطور.الجنسمفهومفيهيتناول

الشاعراما،زخرفياحاولفيماكانالاندلسيالشاعراناذ.بعيدحدالاوليةالموادبجمعالكاتبمحنيوقد.الحديثةالادابالىالسحرية

.الاحعطلاحهذامعانيبأوسعمعماريفهوالحديثالتياًلجنسيةالاساطرجعلبحيث.متعددةوكتبمصادرمنلبحثه

الا!قتلوحرامةثوستولفسكيضمن،المجقعتطوربالنسبةمعناهاعنتشف،بحثهفياعتممما
.....المصادرلتلك،التاويلحدود

الادبيةالانتاجاتلفهم،الكيرةمحاولاتهفرويدعنعرفتلقدالاساطيروبعضالدينيةالاسإطربدراسةالكالبعنيوقد

يشكومرضيةبعقدالانتاجاتهذءربططربقعن،وألفنانينللكتابالجنسيالجانبتسلطمدىعنبعيدحداًلىكشفوكلها،اليونانية

.الفناناوالكاتبمنهاوالشر،اًلغ!بينالصراعفرةخاعيبشكلوتبرز،البدائنالعقلعلى

،السلوكفيالشذوذتهاعرفدوستويفسكيمثلوشخصية.الدينيةالاساطرمعظمفيواضحهوكما

يتسعرحبامجالاستكونانهاشكلا"الصرع"العصييوالمرضاًنهغر،هذابحثهمنالغايةتمامالنايكشفلمالكاتبولكئ

جزءهيفرويدومحاولات.النفسيةنظريتهتطبيقفيفرويدلمحاولاتلنطورتماويلهفياقتصادياماركسياتعليلاتحيزالكاتبان،يبدوامما

المرضي،والتعليل،النفسياكحليليعتمدذاتهبص!قائمتيارمن0الجنسمفهوم

نثعوءدائمايفسركما.المفكروإنيبدعهاالت!للانتاجاتفهمهفيالي!ريعاللقاءهذاباعتبارءالغابةفيالجنسلنايذصرفهو

منلديهبمافرو!!ويستطيع.مرضيةعقدالىبارجاعهاالعبقرياتظلوفي.اجتماعيةقضيةاوحيانيةمشكلةيشكللا،الخاطف

اًلكتاباوضاعيجعلان،جدليةمهارةمنيملكهوما،قنيةخبرةاًلنظامشاعولما،بالجملةالزواجنظامضعفالانتاجوسائلملكية

منطقية،تفببىاتهقيلوبحيث.العكسوليسهونظريةمعتنسجمكباصبحتحيث،مهينوفعفيالمراةظهرتالعبودكالاستغلالي

يضعه.الذيوالمنهجيعرضهاالتيالحالهبينتعارضاًيوبرون.الاقتصادياستقلالهافقدتانبعد،للرجلتابع

سميرالاستاذقبلمنفائقةوامانةبمقةترجمالذيالمقالواحدفيبهمسلماليس،المسنقالتفسررهذاانمنوبالرغم

التيالمحاولاتبعضعلى،القارىءيطلعفهو،كيرةفائدةله،كرمفن،العلميالبحثاماميصمدلكيبراهينالىيحتاجبل،ذاته

ولكن.الغربفيالمبدعوالانتاجالمبدلعةالشخصيةتحليلتستهدفهذايغيبقدبل،بحثهمراحلجميعفيتمامايطبقهلاالكاتب

يمكنلا،الكتابمنوامثالهدوستويرفسكيبأنالقولمنيعفينالاهذا.فنيفكبرياواحيانااجتماعيعلميتفسرمكانهليشغل،التفسر

لتفسراتنخضمهاان،عنم!مالعبقريةجوانبتأويلحاولنامهمالنااودإبلعقدةالكاتبمناقشةالبحثهذافيجاةماابرزولعل

لامتمردةعبقريافهمستظلبل،نظرتهفيالمدىمحدوداتجاءذاتتمامانابعةوكانهاالكاتباليهاينظرالتيالعقمظمذه،فرويدعند

والعقد،العصبيةفالامراض.معينةتفسراتحدودعئدتتوقفالفرو!رجمرالتعليللتهديميكفيمماانهراًيهوفي،اوديباسطورةمن

بفيضاحياناخمدهمواًاتي،الكتل!بعضمنهايشكوقدالتيالنفسية.الاسطورةاساسعلىفر!يدبناهالنبمالتفشرنهممان،العقدةلهذه

الصر!نوباتبعدلموستويفسكييعدثكأنكما-والصورالرؤىمناسطورةمناتخذفرويد،.لانتماماكاىغرفلىاانالواضحومن

اتاجهم،وفيشخصيتهمفي!اعا!املامثكلقذالامراضهذ.لعقدةرمزا"مرها"اسطورةاتخئتكما-العقم!لهذءرمزااوديب

والاهم.*و!راً!ماملتكونانتخاولعبثاو!هاالعقمظيجملووم-اوديبلعقدةالعكسيةالصورةوهي"الكنرا"

حببلريوسىاًلىيعودالفافزالكاتبوليت.الاسطورةلهدءحتميةنتيجةنفسها

الفلسفيةالدراساتقسم-الادابكلية-بمشقجامعة.ذلكمنليتحققالصددهذافيفرديدكتبهما

التنظيممنوبنوع،فيهالاسطورةمادةبوفرةيتميزعامةوالبحث

نفسيةمعانمناليهتومضوما،رموزهابيانعع،لهاالعلهي

ئك1!ثطبةواجتمامية
،كتابفيفصلايكلنلانيصلحالبحثهذامثلانامتقدولكئي

حكوأنيماجدبقلمهـنمددوسةواحدةفكرةاهطاءتستهدف،مجدةفيمقالاوديس

ى.الجهاتمقنلف

"الاداب"مجدةفيتنشرالتيالقصائدنقدفيالانسانيفكرحينالحد!ثالشاءرلدىولاصالةالشعرمفإه!هيم

احكامهعليهاشببنياقيالصحيحةبالطريقةاولايفكرانلهبدلا

اتبعاو،كييراتقصراقصرقداًلنقدباناعتقدزلتلااذ،وعواقفهالتجددحركةءنحكواتيماجدالاستلذيتحمثالمقالهذافي

تدنياستمرارالىادىعما،الحديخثالشعرتقويمفيمبتسرةطرائقمفهومفيتطويرمنالحركةهذهحاولتهوما،الحديثشعرنافي

والمقاييسيالقيمفيفوضىالىادىكما،اًلشعرلهلىاًالابداعيالمستوىجعلتبحيث،للقصيدالموسيقيالشكلخاصة،العربيالشعر
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وراءالنفطامراءخلفعمابمرار.نزارلنايكشفالاشففي.المقطعمنفصلةبصورةالقصيمةالىننظرانيكفينالاانهارىلذلك.المامه

اًلجملذلكاـمامررمعثممسلوبوطنومنضانعثرفمنظ!ودممولكئ.كرةاخطامفيسيوفعناذلكلان،العمالشعرىالتيارعن

لم؟ذاتكفيالانساقيستيقظفنى!ولميةاستفهامع!مةالمتغبطانالتاقدملالقهلىالملقاةالكبرىبالقيمةاحسسنااذاعلينايتوجب

وهيالمعالجةفيدبراعهالموفوءفيجمةالقصيتهفهفيبان!!ثكامامنقفوان.الشهريالخلقطلمفيالقصيمههذءمكاننرصد

تمثلكما.الرفيعالشعرجميمشوا.علىمحافظهلنزاربالنسبةتمثلعذه.تمثلماذا:الهامنالسؤالئهذينانفسنالنسارقصيتكل

.برقوةغنىترائناتريدرائعةزهرةالحديثلشعونابالنسنةعرارعنعيارةميهلأالسابقةالشاعرلاعمالبالنسبةالقصيمة

والقصسيمه.ايوبمامل"حباغنية"هيالثانيةوالقصيتالىتضالىجديعةحركةعلىتخنوكياـنها"مالسابقلانتاجهجامدعقيم

موضوعوهوالضائعللانسانالحبمبهمااللذينوالقوةالتصرعنتبرهيهاثم؟ومتكاملمتميزابداعيبمنهعلتشراو.لتكونالشاعرخط

وفواقفمورايعطيناانالشاهراستطاعهلومن.كمراموليقدالشاعرحافطوهل،الشعراطراهـهذابينتجمعالتيالخصائص

وعادية،مكرودةوتعايرءمقا!هفان*؟الموضوعهئاخلا-منجديتاخرىافاىادانطلقانهام،تلكقصيدتهفيالخصائصهذهعلى

هذوللقصيدةفيالمغتعلءوالشافضر،قصائدالشاعرلهذاقرأتوقدالشاممراعمالمشوىفيالمقطوعةهذءتقفهلواخيراأجديمة

الذىالحبذلكلهويةتبيانناعممهوالشعريانتاجنامنجروفي؟.المتوىذلككلنتنحدراوترتفعاًنهاامالمتقثعة

الحياةلهتوفروالتيامأمهالحقيقيةالمسافةاتاحةوع!مجديدمنخدقنا.القصيدةمذهتمئلماذا.هونطرحهانعليناالنيالثانيوالسوال

ونلتيااـلمجرهـةالحببكلمةنتملقنحنبل،بصمورفينا-ءثردتابلهآنيونقلمقنعلاقباسميهل؟العامالشعريللتراثبالنسببة

اقسامبينالترابطافنعالىذلكهنفينت!فجاةالتوترئردةفيمناشتاتايضموعاءسوى-كونلابحيثالتراثهذامنثماطع

تضيفولاعاديةالقصيتهذهفاناخيرا.اليناءوتخلخلالتعبررترتكع،لغيرهابالئسبةفريتقيماتمثلانهاام؟السابقةالموجوداًت

ا!دبي.مخزونناالىعطاايوبنق،سالنفسهاوتحققاخرجذعاكيالىاستنادايبدونبساقها

اكيرتم!ل!وهي"حبيبتيعاشقالى"فهيالثالثةالقصي!دةاماالجديدةالاضافةهذءقيمةهيماثم؟واستمرارهاوجودطركائزجميع

يخلقانيحاولانبدونفسجلهاالثاعربىادمرتسريعةخاكلءمنمتطلباتوتسايرالخلودقمةتتسلقاـنشيمكنهاوهل،المامتراثناالى

اقربالخوريرفيقواسلوب.اقدادومنعمق.منالطملةالمقوماتلهافيويختفيينطفيءانيلبثلاوقتيعملانهاامالطويلالزمن

ئلوعةالادبيالاسلوبالىمنهالصحنيا!سلوبالىراييفيبقصيدتهالشاعرصنعهل""،يالفيمخزوننامنالمظلمةالزوايا

تعايبرهفيوالاستحالةالبريقويبمضالخارجيةالصورببمضوالاكتفاءبرمونتركنااموحسناوعيناكثافةمن"زادوهل،ماحركةانفسنامي

علىيققدمانالانحتىيستطعلمخورجميورفيق،الشعرهذاطابعهوكلملهوالطريقهذااتباءبانشكلا؟.عصباينجبنايلمسان

وصصوقديمموضوعموالقصيدةهذءوموضوع.السابقمستواهالثاعريمكنالذبم!الجادالوحيدالطريقولكنهللناقدبالنسنةشاى

وراءهامخلفةاخرالىحضنمنتنتقلالتياللعوبالمرأةقصةالقاريءيمكنكما،شبرءخطوالىقسيهمواضعالىيرىانمن

المصروفالمدارنفسىفيفقد.دارتالمعالجةاما.والحسرةاللو!ةعلىبذلكالنقديقتصرفلاواسعةشموليةنافتةمنالشعرالىالنظرمن-

صلتىبالحبالتظاهرطر!،التناقضطرفيتصويرفيالمغالاةوهو.مبتسرءوتمليقاتجزئيةتلميحات

طرفالغددتصويرثممقاتيكامنوي!ثرباني.طفلمثلاًتىيطر.اكأنهالمنحىعنكشفهوالسابقالشاعربعملالقصيدةمقابلةان

تشوهماكاالمغلاةهذه-عمري.يم!رقبيحاوالهافصار-والانكشاففهوالشعروبالمجموعالقصيدةعقابلةاما.الشاعرلانتاجالحركي

الانسانية.الحركةبمفاعل*لتصادهنوتيعدءالادبيالمملواقعية.للقصيدةالوقتيةلاالحقيقيةالقيمةيعطيناالني

موضوعسيوهجهناالمراةخلالمن"لحبموضوعمننخلصوعنمعافصائدثلاثعنالكاننجدالماضيالعد!لقصائدغربلتنافيايةفي

والدو(مة،العصرلسانعلىوشيوعاتردالاالاكرال!لمة،الضياعلنزار"واًلبزولالحب"قصي!ةاولهاالحبموضوعتحتتندرج

،السرابارضفيحقيقيشيءعنالباحثينقوافلجفافهافيتلفالتينزارمحافظةفيهانرىفنحن.القصيم!هذهعندقليلاو.لنقف.قباني

تلكتهزحيثالميلادليلةالىلترجعناالاولىالقصيتعليناوستطل"طلانيريدعندماحتىفهو.المرأةوهوالاالمفضلموضومهملى

ناالحاببةالحضارةتحاولالذجممالمصطنعالتوازنالمكفةاللاتفيكفاالمراًةنافذةمنغالنااليهاينظرفانلماوطنيةمشاكلعلى

الل!لةتلكفي.واسلالفرا!الانملكلاهراةنحنفاذا،بهتفعناهيفعابيرءظلمننزارلنايقممهااًلتيوهلمرأة-جميلة-قصيدته

فيوحيديننجلسونجحناسزينالمسيحبجرثمئافييتصاعدحيثفيلنايعرضنزارانوبرغم،كرامتهابلهبتحسمتمرقةامرأة

بالحرقةنحس،السديميةحيالناممنىهنببمةنسال،باردةفرفهفيالمثاليةالمرأةباننحسفانناالمتهتكةالمراةعنكصرةعوراشعرء

اىيمتبردالشفافةالليلةكلكفي.الميتةالجاقةايدنان!منونحن.خارنجيلطفعلاداخليلدافعبالرجلتتعلقانتيالمراةهينظره

وحشتناهنالمحيبوجههفيششاالناعرجميالطفلذلكصورةاهينناوراءدتخبطصحراوكيلجملمباحامتاطتكونانترفضالتيالمراًةوهي

انسانناالىنعيدانفعاءلحيثالىالصليبافصانعلىونعبرتنطلقالالممرخةانها.المومساتاقدامعلىارفهدمانفعا!.لهاساكبا

ونتضرعبعجؤنانحسمنناالرقموجودمننتقلتوانكرامتهالمسحوقتصرهـبعضازاءثورةمنعربيكلبهيحسعمالتعبىهربيةامراةعلى

الداميةرحلتنافيهذاـب!شاومنقيوقنامنيخلصناانلطفلهذاـ5الى!بنطلقونوفواجمهاامتهمماسيعناعينهميغلقونالذينالبترولامراء

نن!لقالرجاءبابالسماءلناتفتحلاوعئسا.الزمانضبابمبروبصيرةالدقيقةبلمساتهنزاراستطاعولقدبةشهواتهموراءلثراهةبكل

منويبنةلفترةولونتخلصميالحلمدهو**خيرعلجاناامامحيناوالسخريةحيناالمرارةتشوبهاصورةثمايقممانالمعبرةالواقعية

بمرضنافنحسالجليديةالواقعرياحتلفحنا!اةومن،*رضوحشية:قولهالسخريةفيهاتلوحا.لتيالقريةصورةفمن.اخر

الوحشسيةباصابمهاكمتعرناالقاسيةالصلنةوبارضنايقرسنا*بد!كيالوجهؤالمعص:،منكالجصرييأكلمنويا-يلجمنممنالصحراءجملافيا

واحدشيءلهبقيلقد؟المرالخيبةهلهبعدالعربيللفردبقيمافايديك!ي!رالوشمواينناقاتكظهودفأين

اجلمنالثقيلةالمسؤوليةكحملان.وعزاثهوجودءمعنىفيهيجدالموضوعاتمناقترابهعندينجرفلاانهفيدائماكعادتهنزارويتميز

في)لهبقيلقد.ذاـتهفيالبطوني"لنقام!لىوا!قاظافضلغدالانفعالمعينزلقولاوالهتافاتالشعاراتترديدهوةالىالسياسية

دالعظمةالاحهاسمداالافبياءلعوعوبعينيالبمثريةهذابقلبيالر؟يةظلبايثوءوالليالموضوعاتهذهمثلعادةيصاحبالني

قصيدتهئ!؟يةفيئجدهالذبرهوالصعودهلىو*عرارطداخليةربالتهد!نفسهيلهيانيحاوللاانهكما،المشكلةلاعمادالصحيحة

مطر-بلاهمسالسابقةاطارضمنالواقعتكمفعورعدةيرصدانيحاولهوبل،والوعيد

الخاويةاحشمهفيالبيتفيلقمةئجدلمانوفموناالموحيةالفنيةعورءوراءمنعليناانظئررالىيتوصلثم.متكاملفني
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الينايخيلقد؟انيصارر.وحققبطلهالىالشاعرتوصلهللكنالعاريةاجسادرامنترضعتزللمااًلثولرعرووان

التودةقوةانفيالحقيقةولكنتمقدالانتصارانالقصيرةنهايةفي(العودةاغنية)قصيدتهفيتتحولنجدهاالبطوليةالخيبةهذه

التيهيوجودهكلتملأوالتيالشاعرنفسفيتض!الة!والاعرارالطريقفراوةشعبهمعالشاعريكاؤ!القصيدةتلكففي،انتصارألى

0الانتصارقمةبخيالهيلامسوجعنتهاًلمئالهذاًتحققبحتميةاشعرتهايةالن!فييطلالمرتقبالبطلهذاولكنالالهيبطلهبلهفةوينتظر

تصويرءفيالمغالاةتممدءهيالنجعيشعرعلىتؤخذالتيالاشياءاننستتتجهالذيفما.افيناروحهجديدمنينفخاللهوبؤاد-عدنانعما

يقتربفهواخرعاماجلمنالمدمرةاًلجارفةثورتهوفيالواقعلفسادقدالقوميمجالهفيالعربياًلفردانأالمتغايرتينيتينالنهاهذينمن

قهـيحسنالمكاري!توريوالتصوير.لموضوعاتهالكاديكاتورجميالتصو-!منفيانيحسوهووالركودالجد!سنينبعدراًلممةانتصاراتحقق

عنالتعبيرفييفشلولكنه،الحياةمنالهزليةالجوانبفيالاداءلهيتيحالنثيالوحيدمكانهاالقوميالمجالفيتجدهاللةقوىاعمااله

يبتعدالشاعرباننحساننا.الواقعمنوالجادةالماساويةالجوانبلذلك.وجودهبجديةفيهيشعروانالحقيقيوجههعنيكشفان

عليهانقعانااًحسبلاللوجودقاتمةجدصورةويرسمالواقععنبئاالدمجدالفييخوضوهو.خىالعربيالفردعينيفيالفرحةنجد

،يموتعينيفيالضوء)مثللحياتنانموذجاتكونانهااومحيطنافيمجالهالىالفردهذايعودعئدمااما.انتصارءبحتميةعوقنلانه

فانلذلك(اختنادوسدىمقابرمداي،تسقطاًلقماتشوامخالعالمفيالاجتماعيةالثورةلقصوربالاختناديحسفانه*جتماعي

يسكباندونبعصبيةامامنايقفزويبقىثورتهبجدية!قنعنالاالشاعروفشلهياسهيعلنانيرلمبثلالذلك،السياسيةالثورةعنالعربي

الخطابيالجانبتغلبنلاحظكذلك.المصطنعتوترءشعورنافيموضوعاتشعرهفييطرداًنيحاولكنعانعليالشاعران.الماساوي

جذابةمورفيلهافنيتذويبايبدؤنعاريةارالهوبروزفصائدهفياعتقدكنتوان،جي!ةقيمةذاتاًلميلادليلةفيوقصيدتهو!يمةجادة

عمليةاكأمالرعدمنحسنحن.(الوجوديعجبنيلينسامثلموثرةممايؤديفيقصائدهالاطالةيحاولدالما.وهو-واكملاقوىالعودةاغنيةان

العاطفيةالثودةتيارفيانسياقهبسنبالشاعرعندالفنيةالخلقالارتفاععنالتعبيىتهالكوالىالمقاطعبعضفيالضحالةالىاحيانابه

.وزواباهموضوعهابعادبهدوءيحددانلهتدعلمالتيوفيبهـايةمقطعمنالقصيدةالاولالمقطعفيكماالمعالجالموقفالىمستوى

ادعبيريالهاثاهذاالنجميحسنانتاجعلىيؤخذمماكذلكالفوحدةفيالتخلخلالقصيدةهذءفينلمسكما.المسيحمناجاة

تختلطويركهاالحيويمداهاقخذانلننعايبراوللصوريدءلاالذيالابداعيالدفقمجرىعلىاللازمالوعيتسليطلعممنتيجةالبناني

اروعما-مقيتسنصلبهقولوا)مثلالتقطعمندوامةفيبينهافيماهذءفينعدمولا.والمطلوبةالمتجانسةالالثياءالثياعرمنياخذلكي

بظئ-كما-للبصءإرالررائقتحملكتموت-الستادينسدل-الساة-ولهفةجوعللندىحقوليفي.مقطعمثلرائعةمقاطععدةالقصيدة

ر!يق(كلا)مثلالمفتعلةا!تعابيربعضالقصيدةفيانكما(.تموتو!مالقصيدةذلكمع.-الصليباخشابانليقبدا-مقطعثمس

بةسنحنانا-وعنارةالىطريقهاش!قانلهايمكنخىاكثرجهدتركيزوالىالىتحتاج

للئعاعر"خرائب"فهيالفجباعنشيرفيالثالثةالقصيدةاما.القوكيالشعرساحة

هساناظمبأنمو!توهويدةالقصهذهمنيخرجوالقاديءعبفواز"ثاؤريوميات"قصيدةفييتقابلناالتيالثانيةالضياعقصيدةاما

بليتمصلمهاانيستطعولم"للسيابطربلامدينة"قصيدةقرأقدبوجههعلينايطلبالثورةالمشوبالضياعنجدفيها.النجميلحسن

انفلتتؤصبهـ.نهصياغةارادفلماالوعيقنرةعلىلديهطافيةظلتاعهاًلمنسبقهاماوفيالقصيسةهئ!فينجدهالئيفما.المنيف

اطارنفسهوللقصهدةالعامفالاطار.السيابوتعالرصورلسانهعلىبدوامةكلونهااشبهالشاعرهذاموسيقىاناولانلاحظ؟الشاعر

وسكان.واًلخرابئالاسىيحوطغاالتيالميتةف!المدينةمطربلامدينةمتلاحقةفيهافالمقاطع،انفسنانلتقطانلناحدع،جريانهافيسريعة

استعاضالذياذارورمز،دانزقبالح!مرةشاكلهمالذينالمدينةهذهخصوصاالمتلاحقاللحنوهظ.خاطفةبسرعةعليناتعرضوالصور

الىالنهايةفياذارورجوع،السيابندىكموزرمزعناًلشا!ربهمقطعكلنهايةعندنستريحانمنايتطلبالذيا!فالتعبيرعرفي

الذيالخطنفسيقتقيالشاعرانلنايبينذلككلاـيمقيهاالمدينةامكاؤيةلنايدءولابالدواديصيبنالحنهوالخبيئةزواياءلنكشف

السيابتعابيرنفساستعملقدكذلكوهو،السيابقصيدةبهمرتيوسعهاوانصورهيعمقانيحاول!كذلكوالشاعر.الفنيالتثو!

خرائبمقاطعبعضبينولنقارن.الالفاظفيالننبديلبعضسلمحاتعنهالنايعرضهوبلالعميقةعكنوناتهاكلمنهايمتصروان

اًلمرقةهذهاوالكبيرالتشاكلهنالنرىمطربلامدينةومقاطع.المطلوبالفنياليكاملعنقص!لد.يبعد-مماجزئيةوجوانب!يعة

ا!وجة:نفسويكررواصةحلقةفييدرر*نهتىيزالماالنجبموهسن

فوازويقولايرعاهاالخضراءلبابلعادتموزصحالالسيابيقولشفقةبدونويخنقهيتعبهالؤجودان..قصلالدء!رفيوالتعابير*راء

ليسقيهااالعطشمروجانحواذارغدااعيد،رفيقيالدفيانكرهكيا*خيرةالصلااوفي01الوجوديعجبنيليسل

عنلنتل-دالىالىدارمنكالغرباءنهيمونحنلاًلسيابويقولمنولحمتهسداهتتالفالتيالوجودهط.أ*فثمياءنبئضكم

فينهومافوازويقولاكفاهافارغتاناسفاهو.انحنجياء-هداياهاكهنةومن،بالشهوةالمحترقين!مناًلسفاسفيعبدونالذينالخصيان

اليننوعفياذارياعنكلنتل-الظلمةفيالليلرمالعلىالعراءسافلونشوةامحرابهمحضنفيالضيئةيعاقرونالذينالصوامع

فاسقينااهاتموتىاذا!يانحنظماء-والنسمةاتخلوااناسغيرالمعبدفيما)الجوءقصيدةوفياالصومعةفي

كذلك.)*(الفاضحةالنقلصورمنالكرلاوردتالمجالضيقولولأهذا.االمعابدفيوالعواهرااخرىقصيدهوفياتجارةالصلوات

نابرهـونالواقعفيوالعقمالخرابتصويرفيالمغالاةالشاعريستخممالحورأالسملاليةالوهود-الشاعربريي-كخدرهالذيالوجود

يدرمما-معقولهالصورهذءتجعلالتيوالالسيالاسبابلنايقدمالواقعمذاخلكلالشاهرفيحساوماءعسلاناصحراشوالولدان

اصبحتوالتيعليهالسوادورشالواقعتبشيعفيالمغالاةانعلىلعهفيفتنطلق.ااختنلاوسدىمقابرأ.مديبلاختنادالمتقيح

وليسصرفاتقببدا*ليست-الناشئينالشعراءمنكم!لدىموضةاقسىلتحملواستعدادالوجور،هذالتدصروحشيةوشهوةمتطرفةثورة

والمحلية.الاصالةمنقدراكيفيهااجنحتيبالطوفانالناربوه!نقوا-الماةاروءماا*ختبارانواع

وهيال!ليلعل،)لومومبه(قصيدةاولاهماقصيدكانالانلدينابقيمصابيحوكنطفيءالينبوحماءهيغراقاجلمنأرسيااصلبوني

ن!!سىانتمويريالاسلوبتستصمجزئيةتمليقاتمناكرليستالرببرصوتيتكلمالريالبطل،ا!لأ!اببطلهيحلموهو.الز!بم

*ديبمننفسهالمضهدافياخرىكلمة"الاداب"تلقت)*(لينيرالكونا،اءوحدءيقفالذجميالمغاعرائبطلاربكلماتساقولهاأ

+اوردهكماضتلفلافي،لنشرهافروكةنرىلاصعبهسينالسيدفيخلقك!عصاريهبالليوالبطل،بيدهالشمسيهزواللينطامهكل

هنا.الناقد1.وذلانلهنابركانالاثاءتتشيأ-حاضريولد*ن!جديدمنالعالم
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النجاابوالمعا!يابومصدسالسناقفياوالحليشعرمستوىفيق!ليستوهي.العالميةالماساةهل!

العدد.قصصبافيمنمثميزةيجعهامصمونذات"لقصةهذ.زاويةمنهوذفىعهيعال!لافالشاعر.الضخمهالقضيةهة.مممشوى

يمكننهاشظفزالىالومولسبيلفيقاسيةطويلةمناهرةانهاهنممشفمنكاملةوعورهالسيرفيموحداخطاتعطيهسعه

افنلازمئى.واـلتفردبالتفولىاـلشصوراجلمن،لحظةاـيةفياستثماره،مميقةفررخاطفةنظرات"لقضيةالىينظرهوبلالقضية"عمالى

ذلكتحقيقتستطيعاندوناخرىالىلتصلنقطةمنتنماومييفنلكاناستطاعانوموالمعنويةالمظاهرتجشيدالىدائمايممدوالحلي

ممناهساالقصةيعطيوالذي،ايعاماتهفيلخصباالرمزيالهدفالدفيقالتجديدكيايفتقدولكنهالجماليةاًلناحيةعورءبعضفي

كلونانيمكنكانووحدتهالمتسابقتفوقفيةاناذ.الحقيقيلاناخرىناحعةومن.شعرهاجزاءبينالعلافىوالتماسكلموموعه

قدباننيلاقولهناوأسغلمرلر.العن!ويينائهافي*ولىالخليةبرقتهاتم!اق،يمكنلا(نجمهاحدادمنالنورويمعى)معورته

الاميركيالكالبتجربةالىتردنيبانهاالقصةقرامةوقتاحسست.المتلبدالاغتصل!جو،علىالعنفعليوجما!ا

حولتدررالتيالتجربةكلك،"والبحرالشيخ"في"هيم!نغواجمم"وف!يفاعرقوبابولاحمد"انسان"فهيالاخيرةالقصيمةاما

البحر!باجلهامنالشيخيصادعالتيالضخمةالمارلنسمكةيحاولالنيالانسانصعورةمعينسقشفيفهدوءفياللحنينماب

تفقدمجردةافكارايةثنايامافيتحملولا،المائيةطيورهديخاطباحمس!تولكني.وحبخيرومنطيبةمنفيهبمارسمهالشاس

ناهلىلالحالنقطةهذءمنولابداً.الطبيعيالتركيزجمالألقصةفبصد،اقنامهبعضفيمتنافضالقصيدةلهذ.الحركيالحطبان

بينالتوازلطفضيةمجدداقصتهفييثير"النجا.ابو"الاستأذوطنهمئاللاجثنمعبطلهخروجعنمقاطمهاحدفيالشاعرينبئناان

..والشعورالفكرالاخيرالمقطعيعوهـفيبالعودةاًلدائموحلمهالجديدالوطنفيوافاقه

الفك-ةتركيزب!رقد،اـلمجردة*!كادبايراـرولوعهلفر!انه"ذرحيلاًلناءالبحرفيبنفسهرمىتفصيدتهبطلبانلناليقول

التيألافكارمذءمنبعضانوربذلكعلىوكمثال.كيرةدروبفيتناقضاهنالدلنكما؟التناقضمذايصحفكيف،وطنهممحناللاجئين

:الشعورعلىسابقةيصلهابشكلبئجااملبساطالنوراسد4منننسعكناألماوهيالقصيدةصوراحدىفي

وحيدا؟بقىان:واحدةصورةغيرلهليسالجميععليالفوزان،)يصطادفكيفاالقاتلاتمعليهنصطاد-ربيعمساءكلنفرشه-

..طاقتهيستلابدايخنركهلن.الحقيقيمنافسههوالنهر""دائماالقصيدةهذهفانواخيرا.؟القانلالسامالاملبساطعلىالانسان

فيالابطال""قوىعنالنهرمالدىكليستغلكيفهوسيعرف..الجودةحيث.منعادية

هذهان."يريمونفيماخى..الجميععنيختلفونمكانكلفيممننفوسنافيالاستعراضهذايرسخهالذيفما،وبعد

.لذلكالخاصالىالعاممنقصتهفيينتقلالكالبانتثنتالافكار-بعيدينزالواماالناشئينالشمعراءاكربننحسنانناأنتائعومن

3،1،1!،ءهـان!ه3افقيةكشخميةالبدايةمنذتبرزالرئيسيةفالشخصيةزالتوما،معبرةحيويةحركةمنفيهوبمابالواقعالالتصادعن

نقرأوبينما.خصوصيتهوعسبهالحدثمنتعمقابعارمنلهالشالوجودحركاتورصدالحياةحديثالىالاصغاءموهنةتنقصهم

:،(والنحرالشيخ"فيمورالتعبيريةعورهممنالكيروان.معهالخلادوالتطابقالحقيفية

تجاعيدعنقهموخرفيانتشرتشاحنامعروقاالشيخوكان.."نالضرور!والصرواًلافناععنصريتفتقدموضوعيةمنهااكثرذاتية

.اًلخ.".الجلدسرطانعنالئاشئهالسمراء"لقرزحخديهوهلتعميقة.وتأيرفاوجودهاتحققلكيللقصيدة

شعرهاناًلا،غير.عناـلسباحكميزسمةعلى"اـلسبالى"فيلاشرحكواتيماجد

اًلرجلاسمهوسانتياغواـننعلمحينوفي.دائماجافايبمو"لخثمى

إيهيمنغووجماصغنألفتفد"اقعهمإاربالمن!حسةفيا)بطلالسبا!ونكنبصةفيالعحئو-لفئعفعئا!

خاصانمتالناتق!مئسوسربسةمنيبكللمفلمقمعلبمهيمعلملشصمية!شميزهلمعهكلمة(ل!شمعةخللونبقد3

ابطالهتسميةالقصةكثبعدىمحتماليس6لهجداا؟لو!لمنائهللأ

ءمينااسمايستعممحينماوهنه،بهمكامعةباسماءالرئيسينتسجلعربيةقصةعنالدائببحثنافينفتقدانحقامحيرأمر

بذلثستقلالهاالشخصيةيئقد،مرارابكرره..القصةبطلطىللدحة،ا!للعا.جديدةبرؤياكنبضاتيالامثولةالقصةتلك،عاليافنياتوترا

..اخر"سباح"وببسمابمملقعتالتيهيبلألهاوكميزماالاستقراد.يعوزءداهنكوجوربلانساقعنايتهاقدروالنقاءبالكطفةتمنى

الىالكحبيسعىوائما.*عم!مقمئ!ويائمواقنملم!القضةاشدتصبحانكوشكالعالمية*دابعنوالترجمةالتقلفحركة

يتحكمبحيث.البدءنقطةالىدكماكرثد*وصماقهمقسلسلةعلبف!منحبيساكانالليوالاشعاع.محمركقافيبمف!ومارتباطا

الموه!وعجملاامياقايطمعبيحقو!ادطنورفيطتداهياخيراالتنلغلسبببلايضابمورهاخذقد،السلفيهالتقاليدصفيحمنضيقة

...*عسيالسببموفما.*نسانينوالشعورالفيفيلدينانقطةاًعمقالى

المغاصرةمذهكفترفيبمانفاجاانواخرحينبيننتوقعوبينمابينماالمرئيالجانبالحياةمنتشنكشفم!لزيلالقعيرةقصتنااًنفي

ارتدادبينتتريوع"لقصة؟ننجد،و*يجابياـلسلبي:بينالتوكرمق؟..الخلفيالجانبكليااهملت

.شيمفيالعامالسيكللايغمعان،*صلياًلوضوءحولوان!مناًلماضيلعمداقصصاطالعكنتحين!االافكارهتهنيهرضت

تركيزااشد:؟فضلعلألتافى.0اذيطهاضاشلبتامصةانولوقمتيمابين!ربرالتيالنسلسلةتلكنهائيا!تشفانقبل7،*داب

.ميراوابلغ..المشتركةالاولىالمميزةمحققة.."للمطرزغرود"و"السباد"

بشعور"الددبرالطابعذاى"*ئفلاىمقكير(يلصقامدبانلمالفبمالميل..الخارجيةالموه!وعيةالقصةنحوا!اضحالميلوبي

في.الشاطئينملىاًلجمدسبوجودالمركيطةكتفويبضرورة،السابحاليوميةوالمواقفالجزئياتباستقصاءخاصااهتمامابالتالياست!س

اًاكراما"ثهعليهدجسدانيمكنركعاميدانافيهيغفلالوهـالثيبيا..دائمنحوعلىتتررالتيالعاروية

لظ"المنكاثة"للمياهومصارعتهالمتسابقلنضالطر!عةكحركيةالتيالفنيةالمفاهيمجانبااطرعاناًلامكانقدر.فسوهـاحاوللذلك

*ط!الىفيوكصلبكعبمن:اًلعضويالتعبا،دادفكلما.لصةبعدحب،الثلاث"*داب"قصصمناثمةعناء.لنيسيكاركا،بهاأ؟من

الى*ئرتصارممنىيرفمجنونيبشكلالمياءكمافةازداد!،متلازمينذلكيخنضحكما..انفسهمالقصصهذهكتاببهايؤمنالتيا!فاهيم

طيسمسحصولمرحلةالى،نفسهاالمت!سابقحيةانقاذمرحلة.كعاب!يهممق
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التياللنقةالفلماتعنتبحثكأنماالارفيتنيشنظراتهممانت"يتحققالذى5"!"دالمهـلأ،م51أوللاا!8!هـ7لأهـأاًدشمولبايقاع

استغلال..خداعهااًداًدانه..الزواجيبغيلاانه.0للفتاةبهايمترفالى،النهائيللفوفيالدائبسعيهقضيةتحولتسناحماساةمنحتما

((.نفس4فراغوملءجوعهلسدسذاصلتهالايشطيعانه،نفسهبواسطنه..أ.منوبواسطة،حياتهانفاد!ضيه

اًلموقفلايضاحالكاتببتدخمليشعرناالمثالهذافيالتشبيهانلهاظاوصبيحةمطلقا،بالذاتيخصهاًلذيبالزورفى-تىيستنجدان

بانوقتئذللقارىءمعهإخيلءما،القصةبطللدىالماذمالنفسيايقاعالىيؤديالنيالمركزالصراعنقطةهيتلك0الاعماقمنمهصربا

البطلمنبررلاضموهفيالناربوميضيشعرالذيهوالقصةكا.نبمكانفيواحدافرداتخعىقضيةمنتبدأةالانساندنيافياًتمول

الحقيقي.يساو..انسانيمعيرقغيةاًلىبالتدريجلتتحول0.معينينوزمان

مابرسن،المخبرفيادحديثدارانمنذاًلحقيقةفيتبد(والقضةمصيرعنمكثفادمرياتعبيراالاوالموتالحياةبنيارججانسانمصير

بمقدمةاشيهيطلمنها،الصفحةيقاربمافانلذلمك.الفتاة2والشماب؟.سواءحدعلىكلهمالبشر

الحيويةمنبقدرتغذيتهافياطلاقالاتسهم..القصةلتبريرطفيليةةاجيرتانملاحظتانثمة

ليسالعياةظواهربرراءيختبيءعمااًلبحثان.الامامالىالدافعةتدخلفقد.الاخيرالمقطعبدونتئتهيانممكئكانالقصة-ا

ولأصلتوكيف...؟.هذافعلتلماذأ:لايسالانه،الفناناختصأصمنمنليستوتنريراتاتنتاجاتامامليضعنامباث!راتدخلافيهانكاتب

والتفسيراتبرارو"،مة،المش!لةباثارةيكتفيبل..ذال!الىويقيني.جدامركزةلرسيةبحصيلةشيءاشبهوهيالقصةص!ميم

الاقتصادلطالباحثعلىكاملةتبها"نهاتقعوالنتائعالالبابوالئياظيفتقدالذيالحديثمناللونبهذايتكلمانلايمكنا"لتسابقهذاان

الاجتماعي.المصلحاو.العادبرالمستوىتفكيرهفييتعدىالايغلبرياضيلدىتخا

بوجهالحوارفيتجلتفنيةقررةعنتكشفاخيراوالقصةاعتقد:طارىءبحماسفاجاب.؟..والهنريمةالنصربفىالفردما)ة

الواقعية،لوحتهاخلالمنابحاءهاتحملاناستطاعتوفد،خاصانيمكنالذيالحدالىدليقا.جدايكلئيالاحيانمنكميرفيعانه

ما.حدالى"إ.بهاإالتنييمكنلابطريقةالاخرالىمنهماكليتغول

حمويةمحمد-الحزينالربيعالكلماتفهرةعلىقضالمفرطالوافعيبالوصفاًلاستغراقان-أ

ريفيلقطاعحيانعكاسبانهاالحؤين0الريبعقصةنلخعيانيمكنصلحثوووالتيالقدرةتلك،القصةاغناءفيتسهمايحاءاتخلقفي

يخطوصميمياإمتزاجا..بالواقعالاسطورةبخبهتمتزج،صحراوي-التي9"أ*53أ+أم!*هءالاخباريةبالطاقة"نيكولاًلارسيأ

خلالهامنونستشف.التصويربماامفنمجالفيكبيرةخطوةبهابالمعانيالمكلءالعظيمبالمغزىالايحاءبواسطتهاالكاتبيستطيع

نشاتاتيالتجربةتلك،السوريالاقببمبهامرالتيألتجربةحرارةهذاعلىتردانلايمكنالكلالبيصورهاكماالصحفعناوينانكما

القعةوتتراوح.مضتلاعوامطويلاتمراالىاللذينوالمحلالجفالىكلنعاميجريسباوفيالفراعنةروحلايرنسىلماذاالريولا،اًلشكل

االذورةانجبراتتحققحتىالاخرىالىمنهاكلتتطورذرواتعدةبين.(591

.الشغافالشعريالتاتيرمنمالةالقصةعلىاضفتالتيالنهائيةالعددقصصابرزتبقىانهاالامناتمنالقصةفييبمومماوبالرغم

اًليدائيحدسهاليهايقودهخعراءارضعنالراعيببحثتبداًانها.المع!صرةالعريبةالقصةفيمهملايكونان!كادموضوكلاتطردفهي)

هذارصدقالراعيقبلمنشكاتصبحانالىتتبورثمومن،اًلنامى...

وضاوته.الواقيقسوةعليهانتصرتالذجم!ا!لمسهلالالعزيزعبد-للمطرفيسودء

مايرضبالايجدؤلأفيقصدهاالجيدةالمراعيدمواقع-حدسفهو"الىالظاميءللشاباجمالياموففاتبرز..تقريريةشعنيةلوحة

صماءالارضءانتدقدالربيعهـذافيالا،ونعاجهغنمهويرممي،بينماالمجتمعيالمقليدعلىيخنمردانفيخريتهءن3"عبيرالفراغاملء

".الخ.المراعيذداءيسمعيعدولم..بكماءوالمراعيفيهتجدماذالتانهااًذ.بهالتصاقااشدالفقيرةالشرةيةالفتاةتظل

منر،طبتطبعاًندونالاخرى.نلوواحدةتتساقطالاغنامميوها/.الفطريلبقائهاوالحمايةالطمانينة:عنعريإوفرالذيالملبخصائعي

سةالكارتلكفيالسببعنساءليتيجعلهمما،اًلنجاةفرصلأبينالتمييزةالاهميةفيغايةامرينبينالتمييزعنحقاتعجزفنن

001..اخرلئيءانهامالهيعقاباهو...اًلكبرىاناجلمنالطتبيس!عغلهامروهذا..الحبوطلبالزواجطلب

الظواهرخلفتختفيحسيةتفسيراتعنتبحثالبدائيةالعقليةانيبدوالذيالشابنجبوطهاينسععالتيبالاصبولةالشعورللقارىءرزمن

،باللىاتالمحورهذامنينطلقالاسطودةعملفانلذلك،الحيانجبةسذاجةبلغتهالذيبالمدىالشعوروبالتالي،سعيدعالممنهابطا

اخرالىمبررونجبرفامضميتافيزإقيسببمنالجفافسببفيتحولى..الظاهرانوضعفهاانفئاة

الاسودكلبممورةالراعيتفكيرفيتتكشفوفبدا،بدائيبمنطقمبررت!ءولكنهاجديدةسندريللاعلىالفتاةشخعيةفينمثرلأاننا

هذهكلبهانزلماكراجنياالاسودهذاكانفربما"القطيعحارسابداينحث..السرعةعرمنرجلاميرهاانكما،الجمالفائقة

".كداوجهدروبئباللحمليظفراًلكوارثانسانيتهتلبثلا،سربثعلبدماءفيليقنصهاالعابرةاللذةعن

بة.أ..الامرهذامثلحدوثيمنعائذيوماتتأخرانها؟..متىولكن0تستيقطانالوسامةفناعوراًءالمختبنة

حادةبمضيلةاًهلهازودتقدادفردةالصحراويةالبيئةتلكانالذيالمجتمعيبالتقليدالاعمىالتمسكموقفاعقابفيتأئكأبراً

فيركيزةلهيكونانالىاخيراينتهياًلذيالتصورعلىالقدرةسندريللاتنتهيوهكذا.للقاءموعدايسألهالحظةالفتاةبهتق!ابله

تتحددالراممرممسيرانحتى..واقناعهابكمافتهاالواؤعتفوقعقولهمحىاًو..بعربةحلممنثمةوليس،مطرفطرةمنثمةفليس.اخيرا

فضلالعرافةتنباتكما..مكهملافيهاالقمريكون.ليلةفينهايته..ابشقيعالمهمنالتحيةاليهايوجهعاديبانسان

النرالجنيال!لبذلكيكنلماذاالقامليكونعسا.منولكن.اموامبددالذيالامر،الخارجيةالواقعيةنحوواضحاتجاهالقصةفي

.؟.بلحمهاليتمتعاغنامهويهلكالموائربهيتربصعلىويتفاعليتعللفالصراع.نفسيعمقأيعلىاًلعثوراًعكانية

راسهورفعموخرتهعلىجلسوقدكلبهراىاذثعشىولكنه.."34!ص!لاها!+هس!أ31خارجيمراعانهاًيوالشخصياتالحوافيسطح

فأيقن.ومثيراطويلا..غريباهواءيعويالبصرباتجا.السماءنحوبالنقلالكاتبعنايةولعل،لغايخةمحوراالخارجيةالالوانيستقطب

الاولىحالتهالىيعيد.لكيبالقمرسعتعينايعويال!لببانبدرآباسشخدابهايستاثرانيمكنكأنخصوبةافقدتهقدوالتسجيل

".ويقتلهعليهفينقضجنيافينقلب..دالشعورالمعيلة

كلونالخلاعىمنافذ!تسداكالتروةالقصةثصلوحينماوارجاعالاشياءلتبريرالخفيةالنزهةمايشبهالكاتبلدىان.وينمو

كحيواننهايتهليستولكنها،ازفتقدالاسودلدلمبالمخنومةالنهاية0المعريةالقصةكاباثاربذ!كمقتفيا،الاصليلسبباالىعلةكل
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ص.أثئفدومسئولئة!ه ؟.!اقيما!أ!ا"لهعبدحنالحسانيرفلم

!ه!ه555
تو!رانقررتوكد.العريزعيدملكالشاعرةألاالجديدةالرسالةومو،انجديدانشعروركلةعناصيمنالطسيعنمرالحرالعروض

بعدالمسائلهذهمناقشةالى!تعودوانوانغعاجدىهولماجفودهاالثعر.مناً!عهذافيالنجديدمطاهرمظيهـمناوضحجمونيكاد

فظر؟تسفهلافهالكلماتمزهصاحبعلىوغضبهاسحطهاصنتانالملاحطولكن0مدربامربهامعتر!واضحةالسىغلىواستقراره

هـلوحاًدرائداينولكن0العربيالعروضفيمندورمحمدءلدكورمازالتالموضوعهذافيوالنقإدالناحثيئدراساتانالانحنى

الشعريكتباناثر،الصمت(ثرلقداالمعإمعةهذهفيالصبورعبدواثسإراء.واًلشمولوالعمقالجديةءنالكئيرا)!وتفتقر،قليلة

اللامبالاةهذءواذاء.منهامريداوينضرعالاخطاءنفسويكررمقطاصادهوتبينحقائقهوكشفالعروضتطويرفيانفس!"علىيعتممون

0شنوذوانحزافمنالقراًئحبهتجودلماالمفسرموقفاففانلاأستطيع-فعليهم.لالمبهذافيوالباحثينالنفادبد،رمأيقومونوكئيرا-

الريادةيدح!واانالعارمنانهتمامايدركواانصلاحوغيرصلاحوعلىمسئوديةيخملواان-التجهت!يةالحركةلتلكالحقيقيونالروادوهم

وا!ولاًلمظل"قصيدةما!ثير.هذا.الواتهاولىلا!كونفنفي.عميقةوثقافةناضعوعيبلاهسنوليةولا.القديم؟لمشكلعلىاًدثولىة

فيتثيرهانينبغيماكننوهذا،العروضيةالناحيةمننفسيفينثرهاالتيالملاحظاتتلكشيءفياًلعمقو!النضعمنوليست

وهنا!.هناالملاحطاتننشراندكفيف!ليس،ا!مينفضلالناقدنفسفهو.."الاداب"منالثانيالمددلقصاندنقدءفيالامين!علاًلاديب

الذين"العصرونوابغالالىبشيوخ"منونسخر،نقادانناوندعىومطالب،احكامهعليهبشالذيالاسارإيبينان-كناكد-مطالب

ضجيجهمويعلويتذمرواانمتوقعامقالهمطلعفيالناقدعنهمتحدثبئلثانريناللائقالمستوىفيالعروضيذوقهيكونان-كشاعر-

منوقليي،التواضعمنعإليلا.الميدانوخاضالقلماًمتشقلانهباسمالاضطرابويحلالفوضى+ءلعمحتى،القديمالشكلعرإ

وفيتلايعرلىانهالناقديقولانايضافيولا.والم!ناةاًدكاالديقراًفهوهذامنشيئايحققلمالفاضلالاديب"ولكن.التجديدلا

:"اسطورة"!ميدتيفيوردااًدلمذينالبيتيوريناخطاءالاافتناههيسشهبمفلاالصبودعبدلصلاح"والصليبالظل"

!ا("..مصباحدلمهايثقان!-لن!إ!ا.لكم.."شاعر.ان!نفضلاالحديدللشعرسعنقاريءعلىتغفىلاالتيالمطبعة

".الصباحمعسينتهيزيته،جوعانفقصيدةشيءكلليسولكنه،فروربمياعرالاخطاءلهذهالتذبه

ا!كمنهارةويثير،معرتروميقرران*يفعللمبذ!نةهوانوعلينا،مقاطعهابعضفيعنهتشذولكنها"الرجز"تلنزمصلاح

محف.ماغابالناقد!عرفابالردانا.ا!ة!يدةماحبهـقدرةحولواما،بالخطاالشاعرنتهمانفاما،اهتمامبكلالشنرذهذانرصد

اًلاولى:"لبيتوتقطيع"الرجز"بحرمنار!ةالحالسةهذءوفي-والتمعيميالبحثيحدشذوذءفينسايرهان

.مصباح/!رإلها/عإانيشق/رردإلممأسإاتكمالقصيدةتيىا.ؤاعيهإالشاذةالظاهرةوتصبحالشرإوذصفةتئتفي

8فعلان/مفاعلن/مفاعلن/مستفعلن/مستفعلن":ووزنهةالمقطعبهذا

/صأح/تهيمعصه/تهاسين/جوعانزىه":الثانيالبيتوتقطيعهذه"فاعلئ"و"داعلنمستفعلن"وإوزنه"ارإمزمانمذاً"

لمفعوله/مقا!لن/هـفا!لن/!فعلنةووزنهحزفهيصلبه..)ء:القصيدةتقولحيثايضااخرمقطعفيتدخل

وبينما؟الرجرعنيشذالتقطيعهدافيشيءعلىصالناقديدلنيؤمل"رجزخللاون،(فافى"اـنعليهأ!ىومن."بريقبلاعيناهتممل

مه!شعل!!اً!رارإامحرخإطيءبهارإا!اًلمعر!ةبعدميقرا!اقدنرىاًلشاعراتهامفيلااترررانا؟قصداًو.بلاالشاعربرقه-!ادخلهافهل

"ان"انو!قورإ"نزوعورحر.لقثراعناان":اًئإانيار!ءفينإا-ابىبتإرحانالرجزلحرإالخروجيقصدكاناًنوعلبيه-بالخول

هذاالعروضبموالمجرى.العروضيمجراهاعنالبيتبصفعيلةتنحرف.اتجديدا.مسئو)يةحملفيبالتهاوننتهمهفانالايقصدكاناًناما

اًلبيت:و!،.!صنجبزاً!ححبثا!ولى:جمل!ي!ثفي-مفاعيلن-"الؤج"تفعيلةوتدخل

/نزوع/!حرهو/يثق.تلماًثنتثرا"يرقومترابهامن،والاحزانالافكارجثثفصهاندفن..":التناعريقول

وـءعولهورفاسك/مفاعك/وو-لمن:ووزنهجثوالثانية."كللاتصان"المقعودةواككعيلة".الانسانهيكل

الرجز.لاتدخل،(.هـورعإلن"اـناـحدير!لولم،ا!نصيإح!هليإتاًلمقصودةوا)تفعيلة"التياديصارعانقبليموتلانه..":رقول

جرحدون،الجسمسلي!كان..":يقولحيثوالثالثة."رءتتيار"

وهو"يق)ءبه1وصو!يحعثق"الفعلفيعطنعيخطأوقع)1(مفاعيلن/مفا؟يلنورتفعلن/مفإتعلن/":ووإز."ا"دمدونخدش،دون

نا-جمدةالنإ!ش،قمنيطهركما-المطلوباناذكشفهيهسهلخطأ."فعل

لسمبب1هولشىالخطأوهذا.يعنحقهانلاساةالملليلالمصباحيثقالووابحثالاخطاءهذهاناقشانسانجقةرءوثفيحاولتلقد

البيتين.منوأحدبيتفيواردلانهالناقدعلىالوزننحوضفيحملةمنيسمعهالموادفيصرخةكلاميكان.تيريراـتاومللعن

معم-مإمإمممممإمإمإعمإحمإم.عمإمإمممإممإميم!حمء..مإيمإرمإمممكو.عمإ!ممإم..مإحر..مإم!مإ-عمإمححمإ."مإ.

منهالةعليهااًضفىمإىوالشفافيةالصدوإمناًلصمةفيماوانقتلاالاسودالكلب&ننلويكون.بالشرتنضحخفيةلقوةكرمزوانما

واعتقد.الكتابةمناًللونأهداًفيبتمكنيثرالنيالهاديءالشرالكاتبولعل.الامطاروندرةاًلجفافلقدرواًقصاء،الم!يفةللنبوءة

بالططل..احتغالاواشد،وتقنيةدمإةاكمراسوإبللقصةتوفرلوانهاًلفكرةهذءعلىكدليلالفراتلنهربذكرءالقصةينو!بماانتعمدقد

اذن...اننميزة"لانسانيةوالشخصية،للصورةالعضإويوبالتركيب.الاخيرة

نرتودإلارإالىذراءتسلقفيلانحتابمنمضافنياعالمابحقلنالقدمتالناتحوالعمق،اتإركيزحيثمنطيبةامثولةتشكلالقصةهذه

الاخرين.علىكثيرامبرراالحلماستخدامجبتمنواخيرا.والخيالالواقعبينالمزجبمن

لمشكلةدمزيكحل،النإتلوهوالقصةبهتأختتمموإثرلمممل*رزطقيا

الشسهخلعو!دمشق.مامنحيبيط،بعلم.--
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ص.أثئفدومسئولئة!ه ؟.!اقيما!أ!ا"لهعبدحنالحسانيرفلم

!ه!ه555
تو!رانقررتوكد.العريزعيدملكالشاعرةألاالجديدةالرسالةومو،انجديدانشعروركلةعناصيمنالطسيعنمرالحرالعروض

بعدالمسائلهذهمناقشةالى!تعودوانوانغعاجدىهولماجفودهاالثعر.مناً!عهذافيالنجديدمطاهرمظيهـمناوضحجمونيكاد

فظر؟تسفهلافهالكلماتمزهصاحبعلىوغضبهاسحطهاصنتانالملاحطولكن0مدربامربهامعتر!واضحةالسىغلىواستقراره

هـلوحاًدرائداينولكن0العربيالعروضفيمندورمحمدءلدكورمازالتالموضوعهذافيوالنقإدالناحثيئدراساتانالانحنى

الشعريكتباناثر،الصمت(ثرلقداالمعإمعةهذهفيالصبورعبدواثسإراء.واًلشمولوالعمقالجديةءنالكئيرا)!وتفتقر،قليلة

اللامبالاةهذءواذاء.منهامريداوينضرعالاخطاءنفسويكررمقطاصادهوتبينحقائقهوكشفالعروضتطويرفيانفس!"علىيعتممون

0شنوذوانحزافمنالقراًئحبهتجودلماالمفسرموقفاففانلاأستطيع-فعليهم.لالمبهذافيوالباحثينالنفادبد،رمأيقومونوكئيرا-

الريادةيدح!واانالعارمنانهتمامايدركواانصلاحوغيرصلاحوعلىمسئوديةيخملواان-التجهت!يةالحركةلتلكالحقيقيونالروادوهم

وا!ولاًلمظل"قصيدةما!ثير.هذا.الواتهاولىلا!كونفنفي.عميقةوثقافةناضعوعيبلاهسنوليةولا.القديم؟لمشكلعلىاًدثولىة

فيتثيرهانينبغيماكننوهذا،العروضيةالناحيةمننفسيفينثرهاالتيالملاحظاتتلكشيءفياًلعمقو!النضعمنوليست

وهنا!.هناالملاحطاتننشراندكفيف!ليس،ا!مينفضلالناقدنفسفهو.."الاداب"منالثانيالمددلقصاندنقدءفيالامين!علاًلاديب

الذين"العصرونوابغالالىبشيوخ"منونسخر،نقادانناوندعىومطالب،احكامهعليهبشالذيالاسارإيبينان-كناكد-مطالب

ضجيجهمويعلويتذمرواانمتوقعامقالهمطلعفيالناقدعنهمتحدثبئلثانريناللائقالمستوىفيالعروضيذوقهيكونان-كشاعر-

منوقليي،التواضعمنعإليلا.الميدانوخاضالقلماًمتشقلانهباسمالاضطرابويحلالفوضى+ءلعمحتى،القديمالشكلعرإ

وفيتلايعرلىانهالناقديقولانايضافيولا.والم!ناةاًدكاالديقراًفهوهذامنشيئايحققلمالفاضلالاديب"ولكن.التجديدلا

:"اسطورة"!ميدتيفيوردااًدلمذينالبيتيوريناخطاءالاافتناههيسشهبمفلاالصبودعبدلصلاح"والصليبالظل"

!ا("..مصباحدلمهايثقان!-لن!إ!ا.لكم.."شاعر.ان!نفضلاالحديدللشعرسعنقاريءعلىتغفىلاالتيالمطبعة

".الصباحمعسينتهيزيته،جوعانفقصيدةشيءكلليسولكنه،فروربمياعرالاخطاءلهذهالتذبه

ا!كمنهارةويثير،معرتروميقرران*يفعللمبذ!نةهوانوعلينا،مقاطعهابعضفيعنهتشذولكنها"الرجز"تلنزمصلاح

محف.ماغابالناقد!عرفابالردانا.ا!ة!يدةماحبهـقدرةحولواما،بالخطاالشاعرنتهمانفاما،اهتمامبكلالشنرذهذانرصد

اًلاولى:"لبيتوتقطيع"الرجز"بحرمنار!ةالحالسةهذءوفي-والتمعيميالبحثيحدشذوذءفينسايرهان

.مصباح/!رإلها/عإانيشق/رردإلممأسإاتكمالقصيدةتيىا.ؤاعيهإالشاذةالظاهرةوتصبحالشرإوذصفةتئتفي

8فعلان/مفاعلن/مفاعلن/مستفعلن/مستفعلن":ووزنهةالمقطعبهذا

/صأح/تهيمعصه/تهاسين/جوعانزىه":الثانيالبيتوتقطيعهذه"فاعلئ"و"داعلنمستفعلن"وإوزنه"ارإمزمانمذاً"

لمفعوله/مقا!لن/هـفا!لن/!فعلنةووزنهحزفهيصلبه..)ء:القصيدةتقولحيثايضااخرمقطعفيتدخل

وبينما؟الرجرعنيشذالتقطيعهدافيشيءعلىصالناقديدلنيؤمل"رجزخللاون،(فافى"اـنعليهأ!ىومن."بريقبلاعيناهتممل

مه!شعل!!اً!رارإامحرخإطيءبهارإا!اًلمعر!ةبعدميقرا!اقدنرىاًلشاعراتهامفيلااترررانا؟قصداًو.بلاالشاعربرقه-!ادخلهافهل

"ان"انو!قورإ"نزوعورحر.لقثراعناان":اًئإانيار!ءفينإا-ابىبتإرحانالرجزلحرإالخروجيقصدكاناًنوعلبيه-بالخول

هذاالعروضبموالمجرى.العروضيمجراهاعنالبيتبصفعيلةتنحرف.اتجديدا.مسئو)يةحملفيبالتهاوننتهمهفانالايقصدكاناًناما

اًلبيت:و!،.!صنجبزاً!ححبثا!ولى:جمل!ي!ثفي-مفاعيلن-"الؤج"تفعيلةوتدخل

/نزوع/!حرهو/يثق.تلماًثنتثرا"يرقومترابهامن،والاحزانالافكارجثثفصهاندفن..":التناعريقول

وـءعولهورفاسك/مفاعك/وو-لمن:ووزنهجثوالثانية."كللاتصان"المقعودةواككعيلة".الانسانهيكل

الرجز.لاتدخل،(.هـورعإلن"اـناـحدير!لولم،ا!نصيإح!هليإتاًلمقصودةوا)تفعيلة"التياديصارعانقبليموتلانه..":رقول

جرحدون،الجسمسلي!كان..":يقولحيثوالثالثة."رءتتيار"

وهو"يق)ءبه1وصو!يحعثق"الفعلفيعطنعيخطأوقع)1(مفاعيلن/مفا؟يلنورتفعلن/مفإتعلن/":ووإز."ا"دمدونخدش،دون

نا-جمدةالنإ!ش،قمنيطهركما-المطلوباناذكشفهيهسهلخطأ."فعل

لسمبب1هولشىالخطأوهذا.يعنحقهانلاساةالملليلالمصباحيثقالووابحثالاخطاءهذهاناقشانسانجقةرءوثفيحاولتلقد

البيتين.منوأحدبيتفيواردلانهالناقدعلىالوزننحوضفيحملةمنيسمعهالموادفيصرخةكلاميكان.تيريراـتاومللعن

معم-مإمإمممممإمإمإعمإحمإم.عمإمإمممإممإميم!حمء..مإيمإرمإمممكو.عمإ!ممإم..مإحر..مإم!مإ-عمإمححمإ."مإ.

منهالةعليهااًضفىمإىوالشفافيةالصدوإمناًلصمةفيماوانقتلاالاسودالكلب&ننلويكون.بالشرتنضحخفيةلقوةكرمزوانما

واعتقد.الكتابةمناًللونأهداًفيبتمكنيثرالنيالهاديءالشرالكاتبولعل.الامطاروندرةاًلجفافلقدرواًقصاء،الم!يفةللنبوءة

بالططل..احتغالاواشد،وتقنيةدمإةاكمراسوإبللقصةتوفرلوانهاًلفكرةهذءعلىكدليلالفراتلنهربذكرءالقصةينو!بماانتعمدقد

اذن...اننميزة"لانسانيةوالشخصية،للصورةالعضإويوبالتركيب.الاخيرة

نرتودإلارإالىذراءتسلقفيلانحتابمنمضافنياعالمابحقلنالقدمتالناتحوالعمق،اتإركيزحيثمنطيبةامثولةتشكلالقصةهذه

الاخرين.علىكثيرامبرراالحلماستخدامجبتمنواخيرا.والخيالالواقعبينالمزجبمن

لمشكلةدمزيكحل،النإتلوهوالقصةبهتأختتمموإثرلمممل*رزطقيا

الشسهخلعو!دمشق.مامنحيبيط،بعلم.--
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انالكتدالى)ي!لىجاءالحقيقةفيكانبل.الفهموصحةالحسنةقالتاًلملالكةنازلر.انسيتذكرانفضلاً!ستاذمناًرجوواخرا

والسن!بالمهاتراتتخدمفلنللاعصابوضيطادويةاكريكونوااذاالالاتهداوانهاجدا4!ثيرهاالوزنعلىبالخروجاتهاصاانمرة

ونحي":الواحدبلحرفهذاقلتوقد.بحالالادبفضيةوالنجريحمعييتذكرانمنهوارجو.شعرهاعنالتهمةنفتاوبخظئهااقتنعت

المواقفأي)انقراءمنذلكمناكرينتطرالامطاعا!ستاذمنفرجولايعرفلك!عرناةداليلايطمئنالهمرةقالجمناساحسانانايض!

مستويا-لهماخت!فعلىوالنقاداًلقراءروايتهازاءيقفهااننيالمتعارفةمنمانر-!ههونازلرقات!وما.لعروضيةاالنغماتالرارمنالكير

كاناذاواما،بلدكلوفيجمهمأالناسشانهذاًابئاذ.(الفكرية؟النقادمنمانريدههواحسانقالهوما،الشعراء

النسماويةالكتبتظفرمافذلككوايتهاستحسا!على"الاجماع"يريد

الاستاذالاريبلك!مهذاالىبالاضافةتعرضتوكذدد.بهوحممااللهعبدحسنال!حساني

عبد"الاستاذعلىردءفي"الحدة"اًخذتهعتدماالشباعيفاضل

الذينالقراءلكلوعفهومواضحهذابهلانواعتقد."شرادةاللطيف

ئرلععبطولةبلبثإنقدعبقاكافلىعلى(بحماكما3الاخادبصباينفع!مناقشانفعاتلاعنبملممويتعجلبم....ين*حر!يلى
علىتأير..اًدنفسده؟دصفحاتعمرافي)يبموصعحهبستمايةتقصر!محمددليرينبفلم

الروايةعنقلسهوما،(وروعتهالادبيالعملضظمةتبيانفيبعضهم5هه!ه!ص

النظر،وجهاتاختلافعلىشاهداوقدضنهاالىخذبعغيالايكنلم

ا!ستاذكلن!ممطاوبيفيالمر-!الحزقعاطفةادررنفسها.لوقتفيوكن!تكتنهالذق!الكع!اله!مهذاكليقرأعنمماحقاالقارىيفاجا

اكصينتظرالاودجوناه.دوايةشانالناسبعضلاهمالصفصيمطاعء.!باءانهمايعلمعندط،*صفرويوسف،الكامليهثعامالسيدان

.الناشمنذلكمنلاالنيالادباءبمضموقفعن!كلاماثناءوردتكلماتحولنقدا

اضطرابهماوبا!(وإلاصفرالكاملي)الس!دينحرةظ!رتولهذايتحملونلاالذينالادباءبعضوءت،العليالنقاشبأصوليليق

الرواينغ،تقودمبهيقصد(تقدا)كتبتماياخذأانادادااذجليا.واخطالهالادبيالعملقصوراظهارالىالهادفرحببصصر

لكناصفاءاكرالنقطةتلككانتولو)ة.يقولالكامليمشامفالسيداو،كاملانقدايكنلم.كتيتهمافان،لذلكايضادعشتوقد

سارالذكيالطواليالذ!بطرفنمسكاننستطيعالحالةهذءفيقدالاالسيديناناظنوما."القدرجيل7"لروايةمحيطةدراسة

لمىمتوفرةلشتالحسنةالنيةباننقةفينقررانبط،عليهيستطيعالم،فييةتجزئةفياوقمهماخطابمافماانجطا

نظريلفتيقد"يقولا!صفر،السيد".الاط!وهليدلبرينالسيددلو.كتبتفيمافحسب"المهعاًلاحمراللون"يرياانالامعها

ضابطاساسعلىممهاالمثوراصبحالتيالنقطةالىوصلنااننافعلاهذاهوتلك"ملاحطي"مناوردتهماانلعرفاأناةاكيركاناانهما

ضربعادلبرينالسمراورلطالتيالمبررةغيروالم!حظاتآالاحكالاكر:الواحدبالحرفهناانقلهالذكي

فيالسببهوفما:قائلاالاصفرالسيدويتسامل"المستحيلمنبابفيتنشرالتي"المناقشات"هذ.عنفهيالاولىاما"

ناالنعضعلىتمليخاصةدوا!عنمةانفيالسببيكمنهلأذلكبئنماقارىءينيولا.باسمها"مسمي""الآداب"ابوابمنهام

والسبب.".؟توقفدونمااخرىازماتتتبعهابههذءاذمةابدايفتعلتثبيتاالاشياءانفعمنفهيالحقوجهبهااريداذاالمناقشاتهذ.

الواردالكلامناهـطفصلفقد،جدابسيطهومعرفتهارادااشيافهومابهذاانحرفواالادباءمنفريقاولكن،للناطلوترييناللصواب

اننياوالروايةالىبالاساسموصطنقداواكلقبراءاطارءعنالروايةعنلانفسهمينتصرونئخذوااجله"!اع!لاالبابوضعاًلذيالق!رراو

متى:بدوريا.نساكلوانني،يحبانمن"تجريح،)الىفصدتالفخرعنمنهمكيريتورعلابل،ضلالاوخطاعلىكانواولو

تجريعا""النظرفييضا!قامنراجم!اعتبارعنبتفكرناسنرتفعالح!ةعلىيعثران-ستطعلماذااًحياناالصريحوالسياببلوالطعن

التلاعبي!مونجماعاتعلىوففاالنقدسيظلالام؟.وتغرضاب!فيصدرضيقبيانالايكنلماردتماان:انن."البرهاناو

.*والعباراتبالالفاظكاناذاوخاصة،الادبيةاعمالهميتناولنقدامامدقفونعنمماالكتاب

السيدانكبماعلىاًلقارىءيلقيهوابسطهنظرادلىانوذلك،الكتابعن"اعلانا"او"تقريظا"يكنولم،حقا"نقدا)

يكيلقاالتيوالتهمبالشتالمالمثقلةالعباراتراسايريهالفاضلانائباتا-القارىءاحلتوقد.وآفاته.عيوبهعلىيغطيعرضابعرضه

واما"كلاميعلىتعليقايقوليالطمليهشامفالسيد،جزافاالشدان"الآداب"منالسابقةالاعدادمن"مناقشات"بابالى-الكل!ملهذا

اذاناسففاننابالثوريةمطاعالاستاذوصفهماًلذينالروايةاشخاص-مصادفلآسفيهوكانالاخيرالعددمنالدليلبتقديماكتفيتبينما

خلالمنالاالشعبوجهيرو.الموهم..كثيراامثالهمراينالقد:قلناء:هـالم!ت"الاستاذالناقدعلىصفديمطاعالاستاذمنعنيفهجوم

اًل!مهذاًعلىالكامليالسيديعلق"دمشقفيمعروفمقهىزجاجوسوء،النظربقصور:نافدهمطاعالاشناذات!موقد،"بدرطه

نابوسعهيكنلىمبجبثالصغرمندلبرينالسيدانيبرو"ةبقولهانناقهـكاناذافيماموادةميتساروانهبل،والتحامل،الفهم

يهمهملاالذينمناًنهاو..ومقاومتهمكفاحهـلمالتوربميالشبابيشارلرالاستاذ؟ناضالىقدبلبذلكيقفولم.)إ(سخصيةعداوةلهيكن

وطنيرجلام..فاجررجلامرهااتولى..شيءايلادامورمنالاطلاكعلىشيئامطاءالاتاذلهيقرألممغموركاتب"البدرطه"

الطريقةعلىيخكمواان"الآداب"لقراءاترئرالكدمهذا."مخلصيمزانينسولم،محصلههذاكدمااو.،النقدلىالمقالذلكسوى

هشاماًلسيداسالواًنا،السابقالكلاممنبهااستنبطالتيالىكلامهبعضفيفاشارالعقائ!ياتجاهه"،فيالبدرطه"الاسصتاذ

منهتعرفلاوانت-بالغيبرجما-رجلعلىحكمتكيفةالكامليا!ستاذألهمكيفندريولا)."الندرطه"الاستاذ"ماركسية"

!؟العبادمنالبلادحيمنيهمهلا(اباليلاارجلبانهمطلقاشيءأي.(ادعىكمابالذاشيئاطهللاستاذيقرالموهو،هذا

الشبابيثادكانبوسمهيكنلمبحيثالصغرمنانهعرفتوكيففقد،شكبلاصفديمطاءالاستاذيدينالكلاممذاكانوقد

نضالياتهمنطائفةيسردانبهالاجدركان)أ.وكفاحهممقاومتهمكلمتهقالالذيناقدءازاءوتماسكاجديةاحرموقفامنهنتوقعكنا

.(الكرممذامنبلاالعهدذلكفي.روايتهفيعريحة

فياستخداماسواليكلمةاستخدمفقدالاصفرالبسيدواماهذه"فساد"بيانالامطاعالاستاذكلامعلىتعقيبيكنولم

اللقب!سذاعناترفعلاوانا"العادكيبالقارىء"ايايناغا*مهآرائه"لهدم"هدفا"النافد"تحقر"منتجعلالتيالنظرة

يومفياطمحولن،كذلكوسأظلللالبقارىءاننيواعتقد،مطلناالنيةمن-ماقوالهتعجنناالابمجردسالنقادتجريدوعدلم،واقواله
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فلنذلكومع."الحب"موضوعوهو،يزالونولاالروائيينسائر"اتباع"لهكاتيااًو،"فيلسوفاروائيا"اكونانالى*ياممن

فيهبملميفنفاًنلعاثقصورمعهتمرانبمجررماانسانجكناخياذنفياهميانأحبو!ر،عنهويدافعون،عليهينارون

دون"الذكرالطيبعنالاصلطبقنسخةذالراناو"روميوهدا"عاديونقراءادبائنااكثربأنمعيتعتقدألا":الكلماتهذهالاصفر

لاالذيالعارضالتشابهبينشاسعافرقاهناكاًناكي."جوانمنهمكث!اوان،الفكريةموائدهعلىوضيوف،الغربمكتباتفي

العميقالتشابهوببن،عنهصدراًاذاكاتيبنأيعليهيواخدانيمكناذ،السرقةبمرضمصابون-اًلاسفمع-كرامغرضيوفايضا

نامالانسانيبهنىفلا.وبيانهلكشفهومهادةوعبمالىيحتاجالذيم!بيوتهـحمبميعرفونهثماستحسنوءماجيوبهمفييدسونماسرعان

إرءل!سابقهمغابلونالستائرويصبغ،آخرشكلعلىغرفةتأثيثيعيدللغاتالعربيالقارىءجهلذلمكفيمستغلين،لمهمملكانهعلى

وقد."خلقي"وادراعيالىانظروا:قائلامزهوايدير4يفركثمبيزنطيجدالفيوانغماسهمغفلتهماو،النقادوتساهل،ا!جننية

"العادلون"فيكاموابطالسلوكاخت!ففي-الكامليالسببددلليعتفدالا.الاحياناغلبفيمجاملتهماو،(اضمونواالشكل)عن

لنفيكافالمصائرفيالاختلافهذابان-القدرجبلاشخاصعناليومصتىعصورعاًقدممنذالعربيالادبمصيبةبئنمعيأخي

بانتعتقدالا:للميدواقول."المادكةوتغي!،الصبغ"عملية3.المداجينالمجاملينهؤلاءفيهي

واحد؟قلمانتاجمنتعتبرمختلفينبئسلوبينكتبتاذاواًحمةفكرةتسليطيحسنوناًتباعالىيحتاجلا،الحقيقيالكاتبلانذلك

بتطاعبمكانالسذاجةمنيعد"الصبغ)عمليةيجيدلاالذياناًوفي"الهندسة"قطماتبعملشبيهبممليقوموناو،عليهالانوهر

كلمةوفي!.المشهودبالجرمفنلبسابسهولةهليهاليدوضعمعهالمجدلتبلغوتسويتهالطريقتمهيدفيالمنحصرالمحاربةالجيوش

فقد،ممداـبعنايةمخططااتباءهماوهيآااًلسيدينكلفنبم"عناخرى.واًقصرهامستطاعةمدةباوجز

بعضيث!ماهذافيلإاليس،للاخرمتمماعنهماواحدكلكلامجاءمنالسيداناورد!االتيالاخرلىالشتائمسردعنوساتجاوز

بم!حظةاًنفردلمفائنيالكرمهذايغضبهماالاارجو*الشكوكذلكايرادعنغنىفيكانافقد(الخ..وغل،وتحامل،تجهيل)

الكم!وق.لاحظهفقدهذاالعملفي"التشابه"قضيةوهي،بالنقاشجديرةفيةالى

يقول،اتبعاهاالنر""التهويل)طريقةهو..آخروشيء"نقلا"تسمىانمعهيمكنحدأجموؤالىالمواضيع"تطابق"اوالادبي

يطلعهالذيكهداخطرحكمنشرالآدابتجيزكيف":*صفرالسيد،الامريكيالادبعلىيحيلاننيوالشبدان.الامحعلى"لرقة"او

دوايةفي"العادلون"ابطاللبعضاستخداماثمةبأندلبريئالسيديبينالموان)مواضيعمتشابهتكتاباسماءعلىجيداعينيويفتحان

ناواحب."؟قارىءعنصارراالرايم!كان.ولوخىالقدرجيلوبالمناسبة،زئبقيةاوغائمةصورةفيتركناعاذالتشابههذاكيفية

العبارةاغفكاذعبارتهفيالمعنىفينقصاثمةبأنالاصفراًلسيدانبهفاكوان"امريكيا"ارباالدنيافيهناكأنتننيهيعلىاشكرهما

علىحدإ!منبيدالضرب"وهي،الحالتناسبانتيالمشهورة.كنتفقدوغرهمميلرهنريما،ميلرأرثر،وليامزتنسبممثلكنابا

معناها.الجملةتستوفيحتى"هؤلاءامثال.(هذااجهلذلكقبل

الكامليالشبدينعلىءشساكلةهمالذينالقراءالىرجاءونيا!تشابهممهااعداًننيالصورةماحدالىتوضحقدهاهناوالامثلة.

السيمفونية""هذ.تطربهـملمالذينعنالفهميحجروابالا،والاصفرمنهؤ،ل،عامموضوعهنار:*صفرالس!عبر"كمااستخداما"

الكاملي:الشدقالكمااًو"والفاهميناًلعافلين"زمرةمنويخرجوهم

منا!رجيلقراءةسداًندلبردنصدالسيدجاوللالماذا"ر..!سى.محر..عيحر....ممرعرعىعى.حمر-!ىعيم

ئدينانعندئذنستطيعفانناثانيافهمهاعنعجزواذاأجديد

.العرباخاياواسعاضيقتلقد."ثقافتهحديثى،صسدر

مطاح*إذالا!بيتانيعتقدانالفاضلانالكالبانكاناذا:وبمد

.؟ترىيا...نحنذنبناهوفما"زجاج"منصفدي

ملبلرمحمد-دمشق

النقدأداب((11سعيهدعقل

المعمرمحمدهيثمبقلم

،!م!ه!ممممر

م!ذشعر!كدلمماقمثطلليابيكببسعرفبمتيابو،مالميدليلتيممجلاننيعابا،لروفيمويل!1""اأ!ا\\\\\"ا،!ا\\\\\4.

عنعبربانهواص،(دلبرينمحمد"السيدكلمةكلراتحينبه

فيه)حسكنتاللبهيالوقتفيهداكان..وخواطريارائيمنكعر

الخقتقة،و"ذنماكنتاًبرمكللبغو6دعهاالتيمنا!!ساتهمبثدبمفىتأب!فكنامنفبمبفعيقللاب!مابالحرفلبنانيكتاباول

ماحقاكانسواءخصمهبميسكتانهيرونمايقولواانهمهم

.وازثراءتحقيرااوتأدباكانوسواء،با!

علىيذلمافيهااجدانحاولتفقددلبرينالسيدكلمةاما

-،خاصنقدياتجاهالىاو،الناسمنطائفةيعالىصاحبهاانانطوانمكتبةمنضمورات

لكننبم،ادبياثرتشويهاو،اخرىجماعةتشويشكلمتهمنيبغي

متتبعقاريءمنصدرتطيبةكلمةانهافيهاوجدتهماوكل،اظفرلم

المناقشاتتتردىاًنساء.-شيناقبلمنلهاقراًلمماذ-يبدرماعلىحر-.!م"سييى
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ذلك،ومعتفهملاجاهلافت:يقولوكأنه.."الكاملي"السيدزمامهايتسله!حنالااليهلهبطانطبيعتهامنلشيوسطالىالأدبية

بهولاءفاستعنتفهملموانوبلناصفنامنفانتفهمتدانالرأالافبأعبشهاداتالادبيةالاظرلقومانوساءه..قيادتهايحمبمن&من

دلبرينالسيدانصحوانا..اثارنافيخبرةوافدممنكاعرفالدين،رخيصهباسلعةالاثارهدهعنيدافعانوساءه،اندعايةطرفىوعن

اخلصما.."صغار"بعدوعيقريا،جهلبعدعالمايغدوفلعلهننقهـدهـاينصدىبمنوإلاسشحعا!،الظنواًساعة،النجهيل!واصا

سادتهم!اًاىالافبأع،هؤلمظهـرتادذكيشكلهامعلايتفقتحليلاالانارو"فحليل،ونجئقافتهبهوالازدراء

السيد..مطاعالاستاذ"ةكلمتهفيكب"الكاملي))اًلسيدانبهدرهيادنىالمفد!هوالرمزياتار!وهماتادىالابداعونسبة،قيه

الندرالاستاذهويةيجهلانهقيلوربمااًلندد..طهالمحسنعبر.اشبهالمحمومفى

الكاملي""والسيد..عالماالايكونلابالجهلالناسيصممنلكناوف--عالذبي"دلبرينهحمد"المس!نكلمةعليهماتدلىهذا

بنقدفميرفععواًانميهميفرضلاممنويعرفهالبدر،اًلاستاذيرعرفوفقبلا،رحبصدرالاالكلمةهذهتلقىانظنهفيىنوربما،نفسه

حينهذا،لنسخصيةالاهواءومستوى"إلثسخصيةالاءـواءمستوىعنلهمتعبرلانها،اليهماشارمننفوسهيطيباوصدى،مثعكورا

ميهاماويبين!وايتهـجمهـ،علىانقدرجيلاحكامالبدراًلاستاذيخالفنقدمنكنبوامايكتبونوهمبييشعرونكانوااًننىالحقيقةعن

ويبدي،مطاءالاستاذلهبنكراًنجزا؟.فيكون،لهتبدتعيوبمنفقد،الصحيحالوجهعلىقصدهيفهملمكيفادريولا..وتعنيق

القدرجيلافراديأتيثم.النعوتبابشعويصفه.لهاًستغرابهشيءعنتصدراندمشقمنكلمتاتوميها(الاداب)تظهر*انراعني

لكن.الاستاذيةمنالمبدربتجريدومتعهم!مومربيهماتاذهمفيطيعونالاسلوبعداًمعنىفماوالا:اؤولمااعنيواناهؤا(قول،الحقدمن

فيذلككانوان،معروفيناقدبأنهفيترقونلسانهممنيفلتالحقالاتهاماتهذهمعنىوما،واـلاستاذيةاـلتعالمهذامعنىما،الدخيص

أفاليس..الشخصيةالاهواءمستوىعنيرتفعلموأنهلمهذ!ممعرضالاصفر""يوسفاًلسيد"كل-لمضاتىالارهابيةهذ.همعئىوما.المتتابعة

ورميرفهلامجهولرجلاًلبصرهنااناًلاستاذيرددانالعجيبمنارالة؟معتتفقلاالتر6الاراءابداءمنقراءهاتمنعانالادابلمجلةايريد

يعرفونهانهمتلاميذهكللىيبدوئم،ادبيةأثارالهعرفانيسبق؟بجاننهاغيرهايعيشانتحبلاخامةفنةمجلةتكونانايريدصا

فيلائرا،صفهمفييكونانياملو!كانواولكنهم،جي!دةمعرفةي!ذكلعواحد؟!..فقطالبهلوانيةلادعابهمصفحا.نهاتخصصانايريدها

قوةمنيضعفلااليدرللاستاذمطاعالاستاذانكاران...موكيهمالسمحريةبعصاءيكشفواخر،الرمزكليبالاسلوب.يكتباًنهويد!

.القدرجيلعلىاطاقهاالتيالنقديةالاحكامعمقهاندركانفحنلأمثالنايمكنلااتي،والالفازالرموزهذء

الاستاذمن.نعليقاسماهماان"الكاملي"للسيدنقولانونحبيصفقونوالاخرون..وتغلغلاتهاوزواياها،الجانبيةواًنفناحاتها

نااذن،الصحيحبالمعئىتعليقايعتبرلابدرالاستاذنقدعلىمطاعنقولانالاصفر.""السيداراداذا..واًلعباقرةللعبقريةويهتفون

فيفأوقعتهالئاقدعلىغامضةكانتنقطةلتوضيحيكونانماالتعليقوالانباعالزملاءوتعليقاتالاثارهذ.منشيئااقراًاكادمافان!ني،الحق

الئقوسترضاهلاشيءفهذاالشتممنقريرباالتحليقيكوناناماخطءتقامكانتالتيالانتخابيةالحفلاتصورةذهنيالىتقفزحى.عليها

تأثرلقد..الحقتوضيحالىالهادفة،بالحبالطافحةالكب!ةاصدقاءومنظرالجنوب!؟الاقليمفياخوانناتعيبرحدعلىزمانما()ءإبام

مثللهيوجهأنمعنىفماالناضبةمطاعالاستاذكلماتمنالكيثرونانهوكيفعبادالله،يعرفهالااًلتيجقيقتهللناسيكشفونوءـم"لمرشء

اًلناقدهذاً..اليتيمالمقالهذافي..الناقدوقعامى"العناراتهذهيضعوانه،للوطننسيءكلونذرواباعواالذينالوطنيبناولمن

"دبنانبحره..الارباءمصافمنكانالسيدهذاانملو..المعريفلاعبقريرتهاما0.الخومروءةواخلاقوننلوتقافةومقدرةبكفاءة

كتابقواًعدحنىمتقنااًلنافدكانلمو..الاشاوس؟نقاد.العربي...واتلا"يذالاتناعمنالشدبالىتصفيقذلكيعقبثم0.تدالى

طهسيدياالنقديةوالمعلميةالف!لميكونهكذا...المدرسبمالنقداو،التي!اديتابعلالمنوالويل،المواكبو"دور00الهتافويتعالى

هـناًلخ.."..صهلااوعمداالبدرطهغالطلكم..كذلكأليس..اًيضاميزاتلهاخرمرشحاانيدعي

مع؟برالغضبمش!ينوهوكأبهاصاحبهاانعلىتدلالتبمالعناراتهادئةكلمةالاالشىبه"الاصفر"السيهداحسالذكطالن!يحان

اقيخذللطومناقشته،قليلااهدأتعليقهكانلوولادبهلهالخيران،ذاكاوهذاًيكلنانيهمهولا،وذاكهذاادببذوقمتادبقالها

دلبرينالسيدصدقومد..أحسنهيبالتيابىهـرالاستاذار.نأهامجالااًلادبساحةتينانيهسو?وانما،الاعظماو،الاكبرلاديب1

الاالشعبوجهيعرفوالمالذيناولئكبانهمالقدرلجيلتعريفهفيورغبةجفافعنالا.لصدرلااله!اًلختتنةبالعباراتوالقذفللتشويثي

فيفضايايتحدثونمفاعدهمعلىهناك،اًلمعروهـءالمقهىزجاجخلالمنانيجب.نجريحاتعتبر،الحقاجلمن.لقالكلمةاًن..العراكفي

الخيالية،والمناهجالخططلهويرسمون،الشسبءـذايفهمهالاوم!بائلوحقدازعا!اسماتقطراًلتناكلماتااما،صاحبهاوجهفيالبابيغلق

بالالفاظوالتبججاًلثفىيشمنطقهـ3الذينالغوغاءبمضالىيلقونهاثماةها!اليه.فرقىلاعالمستوىعلىموضوعيادبينقدؤقيلمكصه؟لئا

عرفنابأننادلبر/ئالسيدملاحظةاًلىنحنونضيف.مجدعملدون..الايامهذءللنقديتصدونمن

ثوربم!شبابجبأنهنقررانويؤسفئاالرواـيةاشخاعىكمراـجمنايضاواًنه"للفدرجيل"منناضع!انهفيبمو"الكاملي"السيداما

الايمانعلىتعتمدممااكثرالتمثيلعلىتعتمددالتيالثورةلكنها،فعلايكنلموانهاحالمةاالثوريةفيوشارك"الشيشكلي"عهدفنرةعاش

يعرفاندونيتصرفونتجعلهماتياالثورة..عنهوالدفاعبمندأاحهمكة-الثوربمماالشياب"مشاركةعنيقصر"بحيثالصغرمن"

منكلعلىيحقدونتجعلهمالتياثورة..اًليهي!!فونالذيالقصداررفوعاتفوعيةعلىواطلعالامريكيالادبدرسوانه"ومقاوفنهم

سيء،كلفعلواانهميقالانهمهموكل،اخرحقلاوحقلهمفييعملالذيالجيلبهذاافننافلتهنا.الامريكيونالروا،يونفيهايششركاني

منكللانوصفهـمفيالاقاضةنريدلاوقفعليهم..الوطنيةوانالمعاعرالعرببمالانسانعناًلمعبريكونانالىمطاعالاشنا؟اوصله

السوربمماالاقليممنالقراءاكثرانوأحسب،المعرفةحقيعرفهمخالطهمفيوتهالكه،اباحيتهفيوهوالشاملةالوحدةاجلمنيعملالني

نايمكئلاالاخرىالعربيةألاقطارفيالقراءانكمالاحداثهممتتنعالكاساثرعليبراًسهتعصفاتياحلا!هفياو،الجنسيةالقضايا

طالماالقدرجيلبلننسراننريدولا،التاديخيةالفترةهذءينسواإ..القدرجيلانتصر.فقدفلسطين*يالبيك...

بهايتحلونالتيالنزاهةاظنوما..امرهمبدافيالدكناتورهادنفيالمطلقبالجيل"دلبرينالسيدعلى"الكاملي"السيديحكم

الذجمها،الدكتاتورمقاومةشرفوحممملانفسهـميئسبواأنلهمترضىاضرامنهيطلبثم"بصلةالزاهنةالادبيةالحقائقالىيمتماكل

مؤتمراتعدةوعقدت..الالجاهاتمختلفةوطنيةطوائفوجههفيهنت"الكاملي"فالسيدايضايفهمهالمفانالقدرجيلقراءةيعيدان

الحكمعلىاـلقضاءكيفيةفيللتداًولالشبابمنعديدبينسريهلقراـءةيحيلهلم..الروايةهذهتشسغر"اً!هثقاتهيديقلانجاض

يزالونولاالق!رجيلابطالعرفهالنكبالمزةسجنوفي..الالشبداديكلامفيوالدكلابةبالتوسليحسالقادىويكادالروايةحولكبما
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يلا!يلامعونعيعى.الاولىالخطوةصاحبفننسىالحوالثوتردفلا.فيهالاخرينعنيتخدلوننراهملم!..دخلو.بانهمينيجحون

"نجيبالاسبتاذالابرلاًلعربيبالروائيذلكعلىمثالانضرب،الاصيلالعنامربعضاما،اًلماجورةالعصابةوأمر-ادالجيلةعنالايخبروننا

"هلاكغنيميمحمد"الدكنورالالصتاذمقالةفيجاءحيث"محفوظنسمعفلموالاهاقتالتعذيبانواعاشدفلافيكاتاتيالوطنية

مذاهبلديناهل"بمنوان"الادبيالنقد"الآرابعمدفيالمنشورةحنالانصافينسوالااتالقدرجيلمننبغيهماان..شيئاعمكم

بانكاتبنمأثرالواقعيةنرعتهفيمحفوظذالاستبأن"ادبيةعنيتحدثونيوحين،الشبابوثوراتالتحرربة،الحركاتعنيتحدتون

على-ضثرمنافمن،جالسورئي""و"بنتارنولد"الانكليزيينانذبرالشبابلانمنطقيينيكونواانمنهمنبغيكما،والادباءالادب

انهلدرجةاتاجهفيابدعلالهذلك؟انظثرهذا"محفوشةءالاستاذتنقذاك!للبطولةمثالا-كونانابدايمكنلاا"اجنةالحياةهذهيعيش

خطواتنتاسى.اناما.الأثرذلكيلمحانالتخصصلغريمكنلاامقعنالبعدكلبعيدةالعربيةالتوريةهذهان..العربيةالاعة

لمروايته،روايتنااحداثتختلط.لكادانلدرجةبهأعجنناماكاتبمايحققواوانثوريينالابطالهؤلاءيسمىانيمكن،العربيةالنفي

اللحافىكلنعجزهووانماشيءفي"المطلق"الاتفاقمنلييفهذانفوسنااظنفماعربيةثوريةهذانسمياناما،الثوريةبهذهيشا؟ون.

المعلقيناوالنقاداً؟هامالعجزهذاشانمنيرفعوليي،بالركبالعروبةسماتفيهالانلمسالتوريينهولاءوملامحصفاتان..تقبل

لم.وعمقهاالروايةمسهوىالىالوصولبعدمالقراءوانهام،بالجهليسم!ململومطامحاالاستاذبأنقررحينالبدرالاررتاذاصدقوما.

جيل"ثوريرةبينالثبهوجودقررالمذيوحده"دلبرين"السيديكنمنانهمعرفنالمادمشقفيمعروفةن3اماعنويتحدتعربيةاسماء

الروايتين،علىاطلعمناعلبذلكقرروافما"العادلونو""انقدرالاستاذروايةفينراهمانقبلونحن،لقياد.نهاالمتقمميناًمتنااًبناء

الاسظذكاشارة،هذايفتهملم"القدرجيل"عنكتنوامنانحتىوانجذابهم،العربيصقتكلمنالانسلاخهذاعليهمننيكنامطاع

فققف،واولئكهؤلاءبينفرقيانيليثلمالذيالنامرابراهيمبعضهمعلىوخلعهم،التخديرروائحمنهاتفوحالتبمالساحاتالى

علىدليلا"دلبرين"السيدالىوقدمها"الكامليأ)السيدملاحظت"هؤلاعالقراءعرفانوبعدوالان..الميادينث!فيالبطولهثياب

وقفوا(الانسانيالموقفبينيفرقياناستطاعلانهمنهاًفهمانهأيمدقون؟الاكبرالعربهدفلتحقيقاهلانهمايصدقونالابطال

الوحشي."الكاملي"السيداًن؟مشاعرهمكلفيالعروبةالىينزعونان!م

واصحابالمبدرالاستاذعلىالثورة3هذهكلولذا-اًسالانواودالموبعلىادوايةيفهم"لات"دلمبرينمحمد"السيدثقافةيدين

ثوريتهم؟ك!مسنهذاهلأ..القصرجيلترضيلااتىالتعليقاتمالهالهالامريكيالادبقرالوباتاليهويشر،ابطالهايريد.ابنكي

!رهميتموالاوان،للملاضاتوتقبلاهدوءااكثريكونواانادجووزال،المشكلاتنويمةفيالروائيناتفاقمن"الكاملي"اًلسيدهال

اليدروالاستاذالمسكين"دلبرين"والسيدفانا،والقصدالنيةبسوءمنما"لانه"العادلورو""القدرجيل"بينالثبهبوجودادعا؟ه

صفدجمومطاعبالاستاذاعجابوماخواننانشاركوالمثقفينالقراءواكثريةهذا"المث!تنبىعيةفياضكاتبمعويتفقالاالاطلاقعلىكاتب

كللانفسناوندس،غهـناونكره،الحقصتعامىلاولكننا،واربهفيعرضيخر.معاشتركاناللاتبعلىعبمنوليسينكرلاصحيح

علىالبلىرالاستاذابداهااتيموالملاحظات..الفشلكلولغرناالاب!اعزمانفيتبانكا،يفقفحين،ومكانازماطتختلفالمشاكللكن،مشكلة

ابراوريموالاشاذميراورخانالاتذدراسةفيمنهاكثبرجاءالروايةيطرقانمابينللشبهعدصبةوجوعتندوؤادأنهشكلا،معينينومكان

الذ!ة"لميةباث3"اًتصفتالروايةانءلىالاجماعيتمويكاد،النامريشتركارعيباولاغريبافيس..اًنجرااليهيصلا!وما،مشكلاتمن

يعيثونلانهمذلك،الروسيوناوالفرنشون،اوبكيون،الامرالروائيون

جلبااضصأوإوالاحداتبالاشغاصالتحكمفيالكا-نب.ندخلكا!ولهذااناما،تقريباواحدة!هـرجةانظادهموفوجهفيهمتؤثرواحدةبيمة

ن!لعبقدقدمضى"وفيهالعقادضبعضعلرافعيئالرجم!يةكانالالعلوئيلحرلئقدفيمماخطاهويتبعوا،واحدةشكلة،في"كامي"معالعرباًلثورإو!يشترك

ءكذكرنا،مطاعواًلاستاذاددرالاستاذبينحثالذيالموقف!كنفيالجلىيدبا*!والا،عاءالىهـقريةمعر-تافىفهذا،المشكلةعرضفي

منبقعةايرةفيكا"بؤهـيعجببرأنهلاقررواضود..الادبيالحقل

..اد-ئاتشعرناو.لوراينايخال!بمانضيقفزاللاانناوالثعرنايلبتلالكنه،خطاهوترسم،شانج!بقعةفياخربكايبالارضبقاع

نإقعةكاش!ازهايشكلاللروايةالندرالاستاذدراسةقىامنكلانورؤنلاانهكما،اصطلتفيه.نبدوجديداطريقالنفسهيشقان

الابلععالعرضمنكاالاششاذقة!عدركي!رومننوعهفقطدشندرلامثال!فعلقلاةئماعرلحتجاصاديثهماتناءادباننامنيببرعددصرحوقد،لاربابه.بالغضليعترف

...فلاذلكومع..العربالادباءغرمناكثراوبماديببتائرهماخاصةل

مطإص!عاثبملقرا؟ايفيلونئنوصجعلهذكثراالنقدائىالسالضاكلمه!فيناقدمنافبها،الروايةابطالطلأمحترسمثم،المنهعر-ماوالبدء-خطوةالآئريعدو

لالس!يدولقافةين"بلكافيمليحكامهالسيدلاالمعركة.يتحققول!شابماكلمةحيىحميحيرا!ءعي

زملازر،وثقأفةالعربيةثقافشهنديناننستطيعفانناالامريببةدليرين:حديثاصدر

اًلاممآدابجانبالىايضاامتهمآدابيدرسواانمنهمونلتمس

سردفيفياخذاحم!ممعالاحاديثنبداانعجيبااليس،الاخرىاًلحبباةلهأث

تلكفييموروما،ومؤلفاقهـمدجالهاوأبرز،الاجنبيةالادبيةالمذاهب

ابرلمحزعظيبمنوب!شرهموولكن،ا،لالخا.هاتتلترىميهينناممافتحناطيبة!نناجةوجدانشعريةمجموعة

يصحينمصرلببتهمرر،عنعنهمدعرالاالامآيعممر.لتةفةدعرحقيقةسيتعثرا7وثارفيلالدينءزيوسفللدكتور

استخفاكمهممنبص!احيإطرىيد!ثوذلييبدوقتلبعرصاهةءنلاعنيعمتاملاوالقربسائلبمللملاإيناًلعلمولر

يكونهكذافهل!شيئاالعربيةالادبيةاارمنيقرألاأنهبعضهمقول

طهحتى.اللهدحمةفعليهالقدهـ!ادبنااماأالمعربية*تالاخلاص!-!م!ر!!!
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باعترالى-النحر!اعفياًلشارعرجلوكونالامانشاطىءإ!اصبباءوهمتبرواًفليم؟دباءليسواوالعريانواًلعقادوالزياتحسين

يمينامتعاكسبناًتجاهينفيالشعاعينمصعييبررمماذلك-الاستاذولابعروبتهيحسلاممني!صدرقدالعربيةالثقافةمناًلتنصلهنااًن

الاالاثنينبينالثالثالانجاءوما.وفصحىعاميةبينفاوشمارازعامة/يبنيممنيصدراظنهماانهالا،العريبةالامةالىبالانتساب

صحيح.الغريقلانقاذمعاننذلهاالتيالصادقةالمحاولهمحصلة.لقيادتهاويتقدمالمربيةاًلشعوب

الشعوب-..الشموبعصرعليهيطلقاصبحعصرفينعيشاننأ"..

لكرامةيليقا!ضلمعتمععنوالحثالحريةاحلمنتكافحال!يالارعاج،ون-"تقلفسهيرىلامنادعجتقداكو!الاارجووخاما

...ة.......هـأنالفثةأتعصبولااحدعلىاحقدلااننيالجم!يعيعلمانوارجو

اًلعربيمحتمعنا!يلهاحلااحدلامط!قةاسمالةازمةالها"الاسمان
.....لاالادبيةالاثارثىتىفييقرأوممن،اليسانلكلالاعذاريلتمسممن

الذيارتراثطريقءنبذاتهاالعرببةالامةفتعرشاساسعلىالاتن!صااًرىانيرثدنيولكنه،الناسمنعرءاولفلانتكو!انيهمه

المعداولىالاستاذيعدنيالا.اًلمكانببطونفييموتانلهرتيت..

يوسفمسردةقر(تمثقفرحلانئياقرضتلوانقاذهيح!غرصقاوتجحية،الجميعمنومعدرة.والالصافاًلنزاهةءنبعداًللصواب

.....0ذكرتهممنلكل

الطاقةنفسبمفيتفجرومبانهافشعرت"الحرجةاللحظة"ادديس

ختف.والمغرروىشعااًدعراقعرد!ن!اممعرعاومنةانلانهارجمكسنطلمسرلعاحيةالاوفق"روءرمحمد!يئم-حلب

برفصحيكتبتلوالاوفقمنيرىامأالمرجواًلانفعانيالاثرتحقق03!هههههه!!هههه!0!هههه03حح

نثمكسربيةمكمبتبنائعالمثقفانمنعاند!هيث!الحكقةلمكونفيفبملثوحواًأهامامبسطة!أاًخئلا!وئقاظ..اظ!نقأظ

تحن!مهلخ!ة"وننرتمثلناللرئفكركب!ليسعياالوجدسبماطتهللاربت!"العرنبائسمىوغوفئلرم!ايوقهـلريبقلم

،بههه!ه!
وبف!ها"عطيلمسرحيةفيوالشخصياتالاحداثلمحوقهاتجريالتي05-هههههص"

ا!لحمهشكلفعاميهنسلوآلغننابولمتركاجغنتتطل!لكلامالنقادفيمارلقويصععحم!ايمثلانافلةانالقراءمنغررءولاالمعداوجميانورالناقدالاستاذوفماناحبلا

ويافيعطيل))بينالحديثيجرياًناليهيطلنوائنو!ممارقى!هيروااناحبلاكما.نقدعلىردااونقداالشهرهذاحديثي

فكرياتمثلاليكفلوافيهمقعيشالتياللغةغراخرىبلغة"ودي!مونهمناصلميستظدقصبة.الكلامعنهكثرموفوعفيمملاماطالة

عاميةيينالتعيرفيلالم!الغةاحد!ماتهمنيواذا.اكملووحرارر"بماوقةمن!طسمحاوريم!الكريمالاستاذوبينبيني"دررشة"

......حقاالشكريستدعي

دفعاًلىدعوتنودعوتدفاعاالاتهامهداقلبتواحدةللغةوفصحى

الصحافةتستظدكلهاانتيابس!طةاالفصحى،مستوىالىالعاميةالييتحدتكانالناقداذالاتبأنلئمعرتأ،ذاادريلست

.لغاتاًلىاًللهجاتبتحولاسوأهوفيماالتردكبممناًنقاذاوالاذاعةالماضياعدد!فيالآدابنشرتهااقياًلراشدةمقالنتهفيحدي9و

/وور+!يكو!.انالىالظنبييذهبانحقاا!ئىمنولعلهىوفاقاً!علىتصافحناانئاتخيلت!واقي."تولقطزوا!!"بمنوان

-.........عاانا"اًلعاميةانصارمنلمست"المر/ءباغراؤ4حديئها-"ولعندما

بامسرلفصعحىحورجلمعداولص!يلطل!البرلطحابعكلنطللقالالىقدبعامي!هماًلمصريسىفالتفاهم،السلاخألقىؤ!هالاقول":+كاقاـبم!ءلىالنزقفنلست

الابخؤياًنطقيىتء..ا!فربما!الوراذنفيغريبة!ةلا،الهذاعرفاننياذالاتلىو!يغفر.اخروادفيواًلمها.فرةوادفي

و!ص،يررداتبمةاثوفياالمصريةقىالدار!معهـا!ا!برلميز،تاكرالئقمنمزقيحلمعلىاًل!يقظيرومكلففي،الظنمننالشط

ادىءاعالانورهذاالخامالنفوسدييزرحلمقي.ا!لمزولمنوولةاًوالمحفمنعحيفةمسرحعلىوذارهذابينلملميقلابما

بة.ى.......لقاء"ولقطاتزوايرلم"غرةفيبالامسلتعينااانناسرقيولقد..المجلات

!يهدانالابعاجيببئعحوبهالتمنيهداليس.للعصحىبرالسسبة

علىصالاجانبلأم3يرلقهالذيم!الموثرالم!مالا!اع!لىا!داهـموان،مثمرايركوناناليوماللقاءلهذاا-فمنىاننيفحق،طيبا

أبطالي!نطقونالعالميبنالكتابكبارترىاخرىجيومن.الاجانب.بسلاممنقضانهفيلحظةلااشكفانا،يكن

..مثلا،بالابز.بة-ء!نوهمالفرنسيةالصاداتمنلكثيررواياتهممنموقف!طخدداًبداًاًنمجديااًلحديتليكونالمعقولمنانه

.....ء..-.المعداويوالاسنناذانااتفقناالننالمضمونازاءوالفص!!العامية

عبطومكالاحوكاثربم!!3للقاللهجهاوالد!ساجهعلى!يالابعفىءيسمحدبوولرواعا!"ايةالانفعاالقاهـىطاقةتفجر-)ءعلىوويا7حيمانجعلها!على

بعضصهماعناجنبيتينلغتينبينبالمزجالاغراؤدرح!الىيصلمونطريقةيبراناًلادجماالنافرجازواذا.الاديبالناقدتعبرحد

عندماوهم.محليةبلكنةبالكتابةاًلاسفاف!رجةالىولا،اًلاخريرفعبالقوةمنبشعاعالعاميةامثلاناًلستطعتالشرحفيالعلماء

فيلهايحتفظونالقبيلهذامنعباراتبعضاجراءالى!طرونفيالثعافيوبين،يساراًيذهبآخربشعاعواًلفصحى،.يمينا

ا،11حأ-هـملاألالانحلعزية/بعىالاحرفمنلشكلال!اعةالذجم!الوافععنويعيرانننافي.نينالقوتينمحصلةيمثلشعاعاًلوسط

...05المعداويللاستاديخطرلقد.اًلادبربالانتاجفيبهونعتدنحياء

مااقربعلىالمعداوبم!انورالاستاذمنأقفالمكانهذافيأكأرباتجاهوالفصحمباتجاءالعاميةيمثللمبانهيختعانهنا

"اللخعاتفيلكن9والحوارفيالدارجةاستخدامعلىاوافقهاذيكونالموافقسلآالىدعاانهبل،الاساسهذاءلمىأناقشهحتىساكس

فيهايضطراتياللحظاتفياعننإ..الادبيالعملمن"اًلحرجةش!يىاالاداءيكونلئلاوسردحواربينماوالمسرحيةالقصةفيبينهما

اظنهاولاالفصحىعلىضيقفرضلخدمةاًلعبارةيجريانالكاتبو.هو.المثقفونصفالشارعلرجلبالنسبةوخاصةمضمونبدون

قدواحدةكلمةاوواحدةعبارةان،نعم.نادراالابغرضتضيقاعلمواًنا،الشاطىءعلىواقفاكنتاذاكأديبافعلعمايسالمني

العبادةهذهممنىعنبعدهاالقادىءوليتساكلل.باسرءموقفاتنقذعلىبأسلا":بنفسهالجوابويملي،القاعفيالشارعرجلان

امتاعهالىأدعىفذلكالادبيالعملمنمحلهافيالكلمةهذ.اوالجوابان.."فوقالىمعكلترفعهايهتهنطانمناًلاطلالى

.بالا.رالانفمالعالممفيجوالىجومنتنقله"ولمقطاتبزوايا"الغرقىبمصيركمتهملييحقالاولكن،المبداحيثمنتماماسليم

علىالمب!رفييسافرواولانالس!بساحةانناسيتعلملاناث!وان

مالوقلريحلبعلىكونيانثم؟هالقمرحكماذاالاالغركمنتمصمهمهراكب
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1!قزبيلوطرر1فىفى-لم!ساالمختماعل!ا

شفاهناكطعىئثيفكثبميرةبينماتحالعنرل..كليشبئنفعائعنمالنهاشتماا!بمتحضعىلة1ث9ص!

ا)ت"ننروان..فذرهزتإأوسعمالهعحتهعناان"اصص"بهايننمئفنهاذج

هداعنمعبرالعبارهووساخةوزناخةقذارةالاكثرهوالحديث

اـ!"المجتمع..."*رقزوو))فلسفة

هجينولكنها..شيءفيالص!يث؟لشعرمنليستالنماذجهذه

مقرةمبناعضائهامنعضوكلاًستعير..عظاممنهياول..غريب

..بلادناخادجا!لقالرفضالىوحدةبعنفتمثو"شعر،)جماعةبرحتما

الشعروبين"الوسخالمزنخالفوضوكطالحرالشعر"مذابيناىتا،وضوع!ذافيحماصرةسيدخالدةمؤخراالقتوقد.بلقيم

..بالثقاهلآالمشبع..الصادقةبالتعربةالغنيالنقيالاصينئوافضإئ،الرفإلالىالدافياومكانادونشزوعهساانفيها

..الثانيفاًلمعرفةتجري،اـلممولسمهعلىنجيبوانفسأنئانلتاوليس.اـلمذفوطلالجماعةبينالإيافضين

خعراءبين..الحديثةالشعريوالحرذوفلبفيمعركوانهادحزيبوانتمائهياالمنلقالرةويبينوزوأئهاخالهفقجمجايف:السيعال

عفوعرو.ا..شعبناوافراح!ومحملوا..بلادناارضفينبضوااتناقضاتالىلطشنونالذينعندذلكعلمان.لعقيمةوالتزامهما

الغريبةالثابملبهانثرتعصيوببن..وابداءوفجديدباصالة!تصطلبعنقيتلفوما،نفارعنتتصارعفماكيانهمفيتتجاور

بلاصارت..الارذؤدميابعرلىلاالتي"كالقزاعات"صبحتى.هوحههواحهذلتظرة

..تحرسهانهاتدمميالنبىالرمازاءحتى..اًحاسشغرجماءةفعلبتالرفضهذاعلىنحكمبانيكفيولعله

هذهودين..الحقيقيوحادسهالرمصماحببينالفرىانهالتيالاوروبيالالبمذاهبمنم!قفسخوتشوهتفسخ،مسرولة

..."الفزاع!ت!))نسخغرللرفضمفهومهاانوهل0واتفافامصادفةايديهابنتقع

..حو!كمبالجويحسونلا..المعيعلىيسرونالذينمؤلاءاررينلواقعذلكومع؟والمزياليبنجيداندريهمنعبعنمشوه

فهماعركةايرانتوجهانيجباًلذينهم..غريبانهيشعروقيمقصللقيمرفضغريبرر.انيمبئلاالجماعةهذهميهوجدت

")إ(برمتهاالحديثالشعرحركةضدلائلالوطوكستيبحالكويمةبالغاياتتعبثويطلقهاا!خ!لىمسزوليةعنها

والانح!لالبذاءةيبررلاالمطلقالرفضانالقوليجبكذلكافيالمتضخمةالكبيرةالشرنقةالىالواقعهذاويعود.المشروعةغر

برقئدليها5إعودبيئ،فحسب"كعر"عمامفسعرفيواذبخننيبواقي،"العالملبننف"فيلبتانرسالنلودعاهاعقةلصعهدنفخها

الملوففالرزقهمهادرالىالايهؤلمدمنامكتهااللكلالخلقيالتعليا،يب(ثر"ياما!يلب،3؟والظعراء*دباءمنعيهئميهاترعرين

ؤلسفةةالرؤض.الصضاريةاواقفواوالمبادىءبلقيمعوالمتاجرةاإ!اعل،حيوياطبيعيامجا!العربيالعالمفييرىانعليهفامتئع

.(ضدونرايةايةتحتن4يربالامرتزقةاليهوالداعون،الارنزافىعلىوانكظواجدبمداءزقلصوءـكذا.بهويتكيفلحيببفهيهالفكر

.واهـزادوالطدبا!رضيسبيلعلىمضمونةالمكاف!ترامتمامدنةفقاعات!راغهمنهيةزلعقلسعيدويقلدإجترهاالفارغةذاته

يعدولافهو،الرفضحقيقةعنالفلسقيالمصطلحيخدمنا*ويجبايجيلهذاوم!ا،المزوفةاللبةهذهملواأنالناسلبثوما.فارغة

البرتالاصاذ؟ومني،الاوسطالشرفىاوضاعفيالباحثون!مماءماوه!.ؤثرهومنشعرهومننفسهمنالقرفنفسهعلىفاستولى

،والغيبااشرفتبينالافوارفيالنفعيالتعاديالتوصيب،حورانيالجرأة،نفسهاًلوهتفي،لدير"يفىولمعقمأسعيدلثرنقورذدعهتعد

اًلوطنتربة.منجتورهاقطعتوالشعراءالادباءمنلفئةسزمةصفةاً!ر!!ح!لو!ي.ورءطنةبجدالعربيةاًلقوميةمسالةطرحعلى

اًنوبدون،!ا؟تاثران،!ونوقس!ااًلمبادىءتستلمفاصسنحتفيالرفضنظريةعلىوقعالجدوىوعدمبالضياحوالش!عوروالفراغ

تولدتالدافعبنهذيندكلن.والارتزاىالمنفعةبهسيارالابهاتفافلي!افعيد.فيسلاحالتغمووشوههافهمها!ساءالاوروبهاالادب

فىبر!فياًلكا!مولن+رك.صدورهااس؟مراروضمنت"شعر"مجلةيتمثل،متبالينمظهرينالفعلردةواتخذت.العربيةالقوميةبه

ا،جلةفإةعنعلمينجنحقيقؤصامالنيخور!يرنجبقللشاممر"لامرصفةويتخ!الخالليوسف"المهجورةالبئر"مجموعةفياحدمما

..ادإ-اليران":رنجبققال.هليهاادرفقةالاموالومصالروالورورةالمزإفبالرمزؤت؟قنعالعربيةللقويةالحنرالظئ!الهجاء

باستغراباشارواقددكروبومحمدمروهوحسيننجيموجوزيضالمذكورةالرماعةمنالاخرينشعرفييشيعالاخروالمظهر.المضللة

جرإبةفيالحساجانسيكتبمرةمنواكر.الاموالمصاددالى،الصحفيةالحاجانسيمقالاتفيالادبوقلةالبذاءةمنتهىويبلغ

..الالستعمارمعنتعاملنحن..خونةنحننعم:يقول"النهار"ا*العباراتهذهمثلعلىنقعحيث،نثريةقصائديرم!ثوهاانيحبالتي

للاحداثسردءرنجبقيتبعثم"؟تر؟روقفماذا..نقبضنحن"فرج"و،العربيةالقوميةبهاويعني،"العربيةالوحيدةالدودة"

غرو-ما-مالخمااذلاعلن"قادر"وبقدرافعاة":فيقوؤأالمتلاحقةنصدرلااخرىوعبارات،العربيفالحكغاراعلى"الدبويأل"والعروبة

بيمهوفي..الشعرل!ا*ئردفاريخنمنىوانهالعرجم!الشعريحبالهالضربررةرعتانكانكلهلهذا.والازقةالاسواواولادمنولدمنالا

الدكتورباشراًفالمجتمعونوتدالل"الشعراء"منكبيراعدداجمعالحديثالشعرقلبالىوالحديثالقديمجبهةمنالصراعنقلالى

..الشعرقضيةمالكوقد.اصيلبناءوحديثمنحطمجلوبحديثبينللتمييزنفسه

فند!فيكبرىكوكتيلحغلةواقيمت،اشعر"مجلةوظ!رت،ير!ىمايجهلرقضبينالفاردعلىحاوبماخليلالشاهراكد

..اللبنانيقاللتاتاًلوف!تذلفتبثزاواؤعورفمهالمستنقعاتونباتالحشراتهرففالىبالراففيوينحيأ

..ب!زافندلىفياسبوعياتعقدشعرحلقةاجتماعاتوبدأتال!ممنجديدلنظامالغداءمنهويستمداتراثيغربلمسؤول

فيالراسخون*كلاتناينمنييدوجميفلاهذاكلنفقاتاماالذيالخوريرفيقالشاعرالمترصنالموقفهذاويشادكه.الاصيلة

."الشعر":المصمرهذافيقال

..31و03عى،6191-2-12في،ا،حدجلة)1(كماالحديثةالقصائدبمضنحضنانفسنانجدهناومن.."
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1!صييالؤطرر-فىا!ما-!ا.!تنلماعل!

نعودونحنالسابقالمددفياليهااًئنرناآمةالىتتعداهبل،الحدبعدانهيوسفعنالخاليوسفاصحابمنام!حابناوحدئنا

جماءةدؤمتا)ةنيزوبرا،ةآقةوهي،تشغببصهافياتوسعاالىشيئايقبضولم"الصياد"دارفيوعملالاورسمرارةذادان

خليسلىتقليدالىودفعتها،ومناهضتهعقلسعيدتقليدالى"شعر"..امهـكاالىسافر

تخقيانحاولتوقد.وتشوبههاوطريقتهرموزءواقتباسحاوي..يكنلمالافلاسمنشيئاوكأث..عادفقدغيبتهتطلولم

حولتحوكهاتزالوماكانتالخبيثالصمتمنبمؤامرةاًقتباسها..ماركشارلبيتفيالاجتماعوحضر

متحزبمتحيزكتابالتقليدت،مةادونيسعنيرفعولن.اسمهحفلاتوبدات"شعر"مجلةواًصدر..مطبعة"اشرى"و

انتهىوكذوك.حاويخليلذكرفيهوتجهملسعيدخاسةزوجته-كبهزبمبم،يمونانيريديوسفانالصحابهؤلاءويضيف..الكوكتيل

فهم.المحزنةالمنطقيةنتيجتهالى"شعر"بشعراءالمطلقالرفضالاميربر..الشعرتاريخفيباوندازرامثلالحديثالعربيالشعرحركة

منيسخرون،المتفرجينبعضحدثناكما،الخاصةجلساتهمفي..الحركةوهذها،الزعاعة"هذهسبيلفيحساببلاينفقةيوولذا

تلك!نملفقةمحافرمنيثسونهبماذلكيحجبونثمبعضهمتفاهة..الروايةيصم!منوهات

فييخبطارءنعمبياالخاصةالجلسةفييعدمنفمنهم.الجلساتيمكنلافيلكفهي..عددمبةمناكثرتبيعلا"شعر"فمجلة

ومنهمالممور،عبقريةالناساًلىتبرزهالمحاضر،لكنهدىغرعلىالشعرومنهاشعردارعنصنرتاتي3التراجاما..نفقاتهاتغطيان

الجرائدصفحاتعلىولكنه،الشعرفيالتافهالشخصيالرأيصاحبوالبلم-الخا!إوسفنظمهاوترجمهالذي"اًلايركيالشعرديوان"

بيولوجي.سيكولوجي،فلسفي،جماني،حضاريناقداهاشترفقدالكتابهذااما..قليلةفمخالامنهتبعلم-ربيعند

هذءيحاعرالذبماالعاماًلاحتقارانهوواحدتفسميرالآفةولهذءوارصحفالصديقةاًدسالم!علىووزءالامركياًلمعلوماتمكتب

منكليحاول،خانقجوفبمتشركيجعلهاءليهاويرلضي!قالجماعة.المخصشة

قىواحدمنلاكرالشهرةتتسعوهل.وصرءيربةلر.ان.افراصصا:وإقولثعرهيشدوهوشعرعصابةافرادا-دمرةجاءنيوفد

عليي!يحتمكذلك؟"ببروترأسحي"فيوتنتهيتبدأصدودهاكانت..!ويا؟..العربيةالحضادةاين..العربالقراءن41

بعضابعضهمينفخو)وانوا،!ةجهةفييتماسكواانالعامالاحضقارجبراادرا!مجبراترجمهالذيلشكسبير.!ءلمتمضابم.اسمعوا

السحريةالاسلاكومن.الداخليةالضغائنتنه33بينماالناساماماما..نسخةوثمانينستاالامنهتبعلمشمرمجلةدادواصدرته

ارتباطهمىنتتجالتنالماد.رةالظئدةواحدةجبهةالى.تشدهماليوهرا!نسخةاع،بروتفي،منهبيعثقدشقراابونتوقيديوان

...مجانايدورمطبعة،!ولاب!4نفسشوقيقالهما

--+اشالسدحالبايتستطيعانلاوالداراًلمطبعةانندركهامن

لب!-!ءا-ابر+ص!ص6دمرلجصهولاءهمومن؟الاعضاءتبرعاتطر)قعنتدفهل..الحف!تهذء-

-...ء-.،الاعضام

الشمالىالإقليمحاويخليلالدكنورعنهمانفصلحتىطويلةفترةئمرلم

..والهاويةالاسمننهتار:اعمالهمتبيانمعادناهاسما؟!ما،درجةاً!سادةربقبمغانموجورج

بحيءالدينمجي"الاداب"لمراسلالاقليممنهاربسوديقومي:(سببداحمدعلي)اثونجبس

عمل.بلا..السورجم!

،القنرةهذهفيالشباننتاجاليهاينعرفخطيرةظاهرةهناكبلاعمل..الشوريالاقليممنهاربسوريقومي:الماغوطمحمد

ويحدثعا..الصحففيوتصريحاتهموتصرفاتهممواقفهموتؤكمما.معلمنصف.السوريالاقليممنهاربسوريقومي:رفقةفؤاد

بينهماووبعضبمضهـمبينوعلاقاتهمالشخصيوخملقهماليوميسلوكهم.مدرسةمعلم.لبناني:شقراابوشوقي

..القراءوبين."النهار"جرإدةفيمحرر.الحاجانسي

واالألو!،ار!ودكل!جاوزاي"الاشقار"هيارظاهرةمذه.معلمم.السوريالاقليممنهاربسوريقومي:العظمةنذير

وهذا.خاصة*دبية:والحياةعامةالاجتمابمبةالحياةفي،لمستوردة...الخالويوسف

لاينب!ث!انهلا،اخرىاحيانفيومقصوداتارةعفويايكونالتجاوز.0جريءجواببلا*نخنىملالتبهيالسرالهوهثا

وانىاافضلحياةاليلثوةيفنوجمرولا،جد-!ةقيماستشرافعنفش!كما..يجيبانالخاليوسفالاستاذمننتمنىونحن

والحضاريةالثقافية*سسبكلواستهتارقائمماهولكلرفضمو.")2(يجيبواانالمارفينجميعمن

عماوالقعودالهممبهذاالاقتتاعلم،الفريةحياتناعليهاتسيرالتي"شعر"جماءةتعاول،الشعرفيالتجاريالتباثلاساسوهلى

فموقفهم،التعبيرفيالالرافبعض"!م"كلمةفيو!ل-مواءالعاملة*رصوبيةالمجلاتاصحابوبعضالمستشرقينبعضقذكرافى

انهم.وقديمهاجديمطانقيممملمنالتخليموالتحديدوجهعلى،العربيةالىالاودوببمالشعرمنترجمتبما،السايةحقلفي

منالقديمانهيارينتظرون،الاعزلالمتفرجموقفيقفون،القيم!ارجانبموفاتها.نوعهامنالخدعةثمنفيمغعوابالمثليعاملوماانوتطالنها

مماما،وبمعجزةايضانفسهتلقاءمنالجديدونشوءنفسهكلقاء.باهظةوفييةطمعايعتر*نتطلبهماوان،قبلمنلهادفعوا

،.الالفاظقهيكتابتهممادةعنتسا،لتواذا،ش!لافيلهمدخل"كيرترجمةجوهر.فيهوعربياشمرايخنرجمواانهؤلاءيمكنوكيف

ألاممورحقائقيقرراللبمالباحثاماميبقىولا!ذلكغيرشيءولاعليهيطلعحينالاودوبيالقالهـيلايقولال!؟الاجنبيةاللغاتمنامينة

عندممكوناندونيهمعونلمنوالتاييدالعطفبعينينظران*غدتانرجمةان"بشعر"جماعةوترد؟"اليناردتىبضامتنا"

فانهم،عثواءخبطيخبطونكانواواىفهولاء،البناء!لىاوبراةالعربعنهاهرضالل!كيالشعريلنتاجهاالاعتبادردفيالوحيدملاثما

المدمة!طريقعنولوالداءموطنيصيبونقد.الغربيةللسياسةلتح!زها

والمجتمع،الحياةمنالعمالموقفعلىلايقتعر"*ستهتار"وهذاعند،نفسيمرضهوبما،المطلقالرفضا!راضكقفولا

لجسحتيبل،وطلغةوالقراء*مبطىالجرلآفييتجلى؟ئه.3او.3عى،1661-ا-22نيالاحدمبلة21(
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1!صبيلؤءلى1فىا!ماعل!ا!تمافى

،لاير!ونبماالنقدمسهماذايثورونالذينوهؤلاء!ممنوعةوالمنافشةصعلىو.لبصقونقاعإةكليصفعونانم!والورقوالحبرالحجارة

جياتناتهددالتيالرجعيةالظواهركلتجاءالخرستماميخرسوناحههمكتبمقد...للاخريناوللذاتاخنرامبكلويهز؟ودقيمة

القرونورجالالجامدونتسلطفقد..الاجتماعيةولأحريخنناالاجيماعية"لطشىةاو،وللغنهلنفسهسبةفيهايرىاندونإ،طريقينللحب"

جديد!من(،التبشير"يمارسونواخذوا،اًلنثروسائلملىالوسطىلذن،1.."مجهولةامراةمنرسالة"زفايغستيفانقصةاحدهم

ويشالونالحجابهالىويلثونالجنسبنبينالاختلاظيهاجمونوهم:فيهجاءدبوان!احمممونشر.0.نيةتواضعوحسنبكل

ارجلاحيازةوانمسيلةالعواطفكبتانويزعمونالسينماباغلاق..ورغابهاعمقهافي"جنسيكبت"بتحس،.خئها

ايضا!فضيلةهو،النساءمناًلكتميربخبهلحريم،المونونوغرالموزونبينفيهخلط،ديوانافنشراخرشاعروتففل

الكنابمن!اضميريثوراوقلميتحرلداندونيجريهذاكل:منه،حبيبهفيهيعاتلبكلاماوقال

لهذاوما..بعيداوقريبمنلايعنييمالامركأنالشيوخاوالشباننسىالراء

والمجتمع*ديببينالروابطانقطاءسوىكمليلمنالصامتالموقفوفسا..حبنا

وضمهالاههلاي!فالكاتلب،اخرىجهةمنوالثقافةالاديبوبينجهةمنانتظارفي...هناهاوأنا

يتعدقفيماحتىالتفبيرفقدقدفهو،بلحظتهالحظةكلالشخصي..جفاهلياليمراًداًومرت

هكتابرواجهي،ضيقةبرهةضمنمحدودانه.الشخصيبمصيرهلايبسم..الحلوواسمري

الادبعلىالطوفانذلكبعدومن..!طفيهوزعاًلذي*سبوعفيصلا.و(لف..ابتهالومات

!والتراًثو*دباءوالقيم؟!يزحمالا..لييبمهمرلم

الادد-،ءنفوسفىالثقافيةاًلمؤلسساتحرمةفقداننلاحظهناومنيضعاًندونبالنقاطالشاعرم!هاكاملةصفحاتالديوانهذاوقى

ث!راًو،مثلامقالهتنثرلملانهامجلةثتمءناحدهميتورعفلادواوبرنهتكونانونامل!ماكنبابلغمنفجاءت،حروفاالنقاطتحت

ا!!موقفائؤبلهذاومن0برأيخالفهلانهالناسمنبف!ن.فقطالنقطمنصفحاتالقالعة

اربععةوماحهها.المجلةيشتمظللقدبة"*داب"مجلةمنالشعراءواستمرضنا"الشعر"وداوين"القصص"مجموعاتتركناواذا

والادبلمربرياالفكرمثلتلمجلةحرمةيرعىنادونمتواص!تشهورتطرهـوادعاءمنمانجدلهالناوبعضبعضهمانتاجمنالكتابموافف

!السئواتالتسعمايناهزالعربيواما،واجلالتقدبىنظرةالاءرنتاجالىكلينظرانفاما.عربض

ايمانهوعدمالاديبفميرتجولىعلىيدل*ةخفالىهذاكلانهاو،اخرىلغةعن.انت!اجهترجمالهأقلها،ثىبتهماتيقلفهان

يعملالادبوانضيقالادببابانحينلي.الموقتةمصلحتهبغيرانلئفسهكاتبكلبسمجهكذا..ئحيرهدمساروةانتاجهفييستعين

اعم،قفيبحثو*ديب.صصاشيتهوزيادةالضميرتنقيةسبيل!ي،رخيصعندهمفالصم..وهدوءوبساطةبثقةفيهشخصيةيلغي

الزا!شهحياتهخثلمن،*سمانضميرفنيالثاقيالقيمعنالقلب

نصوئهاانعلينا،للروحمعاب!الثقافبلةالمؤسسطتوما.العابرةح!ديثصلر

هذءثمرهاالتيبالقيمثقت"العادي*نسانيفقدلثلاهبثكلمن

الناشرينوانمزيفون*دباءانالعارىاوهمنااذااما،اً"سساتلقبة

بالتطورثمومن،بالثقاقةصلتهقطععلىاجبرناءلدقنكون،لصوص.0.3جزآقالرضيالشربفم!يوان

!ليهاتسيراككاالسبيلصهل!اًناًلمؤسفومن..والحضارة

وقهمهكواًش!ننارالقاريءبذولىيستخفغثائتا-!أثعئدؤاًالثقافيةالامور.25العبدبن!ةديوان
ا)مقامةتمليهاالتي*دبهةالواجباتبكلوالشيوخالشبانكثرمن

ذعببمحمةلعاللجظةوحدلعقليةتجإلموىلىبكلشلزتؤشبايملةمبالا6لاوئحئياخيطالوجمهكلهاو03."ناشمرا؟7مجصعة"شوقي

أئح!سجلغيرقيوممعهاطعممهسخا!!اًفىكظافىهرهذغامةملمةترلبمفذدحملهالتئفرو02.ام!لمبهبانشم!فيالول

،اشخاص،،جدانوإجب6تتظدالهاولةان؟نخ!ءطيدلمولما...اليسشافطلكرملمبنثيةح!ايهت

ا،ما!لانهايةوصبراملابةوثبه"موثقافتهمايمانهممنبس!لتمدون...فينفيوثوصفالقصةشيعبراء

*

ينملحنوش!تجابةور!ي...عزامليسمبرةقرجمةامبركافيالقصيرةالقصة

ءحمد.الدفيمحيبى*دابدالل.15.للقزويئيالعبلدواًخباركبلاد3علار

*

"اًنألبميابممةفىديقمعمادمنلمولمختدفبةلمو،بوشعجهعةالمبتمعلالر،نفمعيةاـدى0.21للببب!يالمسماوىءوا!ن

ار.ط!بم،علمىلطاهـء،اودالهذاإمسماًلفكرفأ%،النارق

،؟ا*ضهـم.،وذدة،المادة-بكمز،ذرةاملو،عوبنهفهـ!محتضنا!مرولر-يروتولر:كئأقض

،ر:بممادمنالاناءفىمادكا،مرت!طائهاي..التالثةمز،وذرة

..وهكذا،مادةلكرالشيوالنقصانوالزياد!الفاعليةمقدارتعين
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1!ضيىالؤطىفىفىالداالمخ!ماعل!
و،تيمورمعمودكقصص،ونا!ثريهاكتابهاعلىالربجتدرالاعمالهذهوعيفيالميتافيزيقيالمقداريزرادفحيث"...المجتمعوشا،قعارقىانه

مابعضهاانمنالرغمعلى،السباعيوووسف،مخفوظونجيب،الزيادةهذهالحساساترمومترهذايسجل،الامةووعي،الانسان

الشكلحيثمنا!قلعلى،وسذاجمهالقاريءجلهليةيخاطبزالهيالمامةالروحكانتاليونانيةالعصورففي،جوابهاويطرح

فننتبدواتيالغرابةقضيةعنالنظرصرفنااذا..الفنياناوالبناءوجبروزر،الالهةبقوةوالاعرالى،قدرمبازاءا!نسانبعبوديةا!عزاف

مشكلةوهي،واعقداهماخرىمشكلةواجهتنا،الفنيةاعمالنا،حراالانسعانيصبجانامكانيتصورونولا،بذلكمؤمنينالعامةوكان

..نفسهاالقراءة،لايبهقاتلانهيكتشفالذيالملكمسرجيةصورةفيالتحديوجاء

وذلك،يهراتهمهلامساله،الشارعلرجلبالنسبةالجادةفالقرامةكلا..إ!ءينيهالملكيفقااًلمريرةالاكتشافلحظةوفي،لامهوزوح

الاميةفنسبة.بعيدحدالىالعقلياهـتوىناقص-تربويا-لانهانه.اًلبطو)ةمعرفةبدايةانه.السببهوالحزنليش..

هيالقراءةانتظنزاًلتماا)قارئةوالنسبة،وشالكةضخمةزالتماالثورةانه.جبارةعنيدهقوةازاء،صورهابسطفيالتمرد

قراءةعنيتورعونلانجرهمالاساسهذاوعلى،الفراخوقتتزجة..النفاذيستطيعلاحقدامخفية

ماالحسلآبراعمنولديهم،الادبيةالسودفيماواسخفاغثانةسامبعدالايطانيالمجتمعوشائحتأزرتعشرالثالثالقرىفي

.الجادةللمؤلفاتالتعرضيجنبهـلمعقليةسياسيةمن،وغربيةشرقيةاًلىالقديمةالامبراطوربلآ

وجود-ا"ديبالمعنى-ترةطلبالقاريءالىالفكرتوصيل!مليةبصدسادالذيالفكرصةنوعهلخلق،اقتصاديةالىروحيةالى

فهل،للمشالمةالضيقالفهمهووهذاالجمهوريةثموالناشرالكاتبوكانت،التعسةةالفترهذهعنالاولالمعبردانتيوكانذلك

ترجص!ااذا،عالياقرائيامسموى"أنجولا"فينوجدانمثلايمكن،لعصرهادراكهفيهسجلالذيالقالبهي(*لهيةالكوميديا)

وهل؟الانجوليةاللغةالىلبرتراندرسل"الغربرليةالحضارةتاريخ"وئيست.فلورنسةفيمواطنو.يحياءالذيوالعذابللخطيثةووعيه

اثعي1بانونقولاعلىالىحواجبنانرفعاناكخيجةنشهدانبعديمكناهـينةاانها..كلا.(مود)يقولكماالعالمهيفلورنسه

الكءاب؟توزيعسوءهوذلكعلىالدايلوان،منحط(انجولا)فيفيعودوااًلذينالبثوو.عاشهادانيعاشهاوالتي،جداالظصة

اًل!وو!الىبتبإدفعحينمغرىوالناسالامةلنفسيةاببس..الكوميدب

الناشرين،منوعشرات،الكتابمنعشراتوحدهاالقاهرةفيايفاكاتت،اًيطاليافلورنسهكانتمابقدر،ولكنها

نسبةتقاربالكتبتوزبعف.ءةتكادذلكمنورالرغم،القراءمنواسمتصلمكانوفبم،وا*!عصرفيالناسلان،المالمفلورنسه

اًرتفصاعاةسأاًءننبارناف!وةمع:ااذا..مض!(انجولا)فيالتوزيعبتصلونمابقددالاخلاووالصصالفييتشابهوئ،.مماولىوباواحد

نواجهانامكننا،ا!صضيرةالافراددخولاًلىبالنسبة،الكتبائمان....يعونهااتياوالمطالبوالمشعحلبالقضايا

!هه!ىهكا!ءطارحااو،البشرمأساةفيغارقا،دوماالفكريظلوهكذا

منصورةكلفييبقىولكنه،الازمةعنمعلنااو،للجواب

لشهـم؟11لفر"هد1!هماذ0..اعصابمنالمجفعفيماارقى،العورهذ.
بعلنهاالتيالمرةالشكوىبازاًءضروريةالمقرمةهذهكألت

فبما!سامهذهحدتهاوازدادتالعربيالشردفيالمعاصرونباءاور

لرنهماصاعئا،درلرعلمصلعو!ردسا1استجابةمنهناكديس"وهي،ومج!تهالجنوبي*قديمجرائد

من-سنوإ؟المباءتوىذلكويثبت،"،والجمهورالكاتببين

ا،ئطجمما:ثرس!ل!ا(فس!ي!سيثكون!فالناسرونلا،و*ختصاصيةالسياسببةالكبعنفضلا
ءص،وا!بحا!الدراسارر3مبو،السعرورواوينالعصصيةالمجموعات

القراءاقبالعدمومن،المخازنفياحمبممسىمنالشكوى

.الشراءعلى

-العح!الغالموسائرلبنانهياًلبرلمقيةالاصولمنسنويابريطانيفييعدرماقارشااذا،صلبةحقيقةوهذء

الصميبانورللاسنناذ.عام)1(كلمجددملون3.مبواقع،3هاب023..وهومثلاالكب

العربي.الشردفي!وروالجمالكالبيينالتقةفقدانسببما

سيلمس!نيجورجللاسنناذالعلمعباقرةالفربينشاسعبونهناك،اولا؟بخاصةالجنوبيوالاقديمبعامة

نتيجة،الناسلعامةالمتسطحالفكروببن،والمثقفينالكمابلدىاًلرافي

اًلزعبيعليمحمدللاسنناذث!ميعةولاسينةلاافكارمنوامريكااوروبافيينشرمابعضو*دباءالكنابلتلمس

بانيطالباًلذكبفالقاريء.*دبلآالمدارستاثراًتوبعضوقضايا

الد!"لم.عبدعبدطلهللدكتورالجديدالعربيالجببلفييلاحظهاالتيالغرابةبهذءمصموم،ويهضميقر،فيمانفسهيجد

مثلالناثرونلهايتعرضالتيبالمشحلومروع،القصصابطالم!مح

العربجةالةوميةمنالثقافيالجانب.اخرء.الى..الحضارةوفناء،*ليةوتحكم،الررحيالفرا4قضايا

بدائية.زالتمااعمالفهبم،العربي*نسانكتبئىالتيالفنية*عمالاما
سرارهدبدالاطيفللاستاد،ولادفهمدواقعهمالبدا!ةمنذمخدصينكا.لواكتابها!ن،وغشيمة

يلاساتئةمنلنخمةالدارس!نآدارفيا!عر!ىيلاد!.الغربفيوالشكلالقالبكطوراتي!حقواانبدرن،فيهافغاصوا

.،م....زالتوما،ملامحهفمايجدلاله*عمالهذءمحلىيقيلءوالقاري

-""العدد(اتاص-!)مجلة"والإرءالكاببهبئ"باركرروئالد)11

تدن1161ا!ول
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.!م!!صى
1!رريىالؤطرر-فىا!ما-فىالمخثماصلم

الناشرينانفكما،بحتةماديةمشكلةفهي،الناشرمشكلةاماقرشاثلاثينالواحدالكتابثمنقوسطيبلغاذ،الثقةمنبركثرالمسالة

يخاف،الجددالمولفينمعوخاصة،المغامرةيرخشونالغربفيمميزلدير".كتابشراءالتزامعنالمثقفالقاربم!ءحتىيعجزوذلك،مصريا

وإفضلون،ومالهم/ضحواـبسمعتهمانفيرفضون،المغبةنفسناشروناالسلس!لمةتوزيعقوةهوذلمكعلىوالدليل.موجودونوالقراء

ناجح.كاتبمعيتماملواان(الثقافيةاً!تبة)بعفلوانوالارشاداًلثقافةوزارةتصدرهاالتي

وهو(باركررونالد)انتفصيلمنشيءفيالمسالةلهذهتعرضوقدكمولد،المناسباتبعضفبموتقام،قرشانثمنهالواحدوالكتاب

حديثالكاتبكاناذااما"؟قولاذ،بلنمنالناشريناتحادسكرتيرفيئانجةمكتبات،دمضانشهروطوال،والحسين،ذينبالسيده

توفيرمايبرركتبفيمايرىناشرايجدانفعليه،بالنشرالعهدتعرضهكتابايثمنمنالمانةفيعشرلنبتخفيض،والميادينالشوارع

يأخذانذلكريداذاايضاالجديدالكاتبوبوسع،لنشرهالمالتقىوالمكتبات،مرتفعةالثراءونسبةاعتبات،هذهفيالنشرثور

وعرضها،الكتببنشريتعهدونالذينالقلائلالناشريناحدالى.كتابهبارتفاعمصددمو"لكنه،!لاموجودالقار!!ا!مهورلان،تجاحا

مقدرةالنالثرفيتتوفرانويجب.المؤلفينحسابعلىالسودفي.الكعبالسعار

بحاجةواسعةمعرفةالىبالاضافة،ذاتهفيالكتابقيتىعلىأالحكسوفوجهكلوفي،عدةوجوءعلىتقليبهايمكنالمشكلة

صساانيفترضوهو2(،لمعامروجهبالكمتبيتصلمماالجمهورالعربيالكاتبمشكلةهناك:*خربالوجهالقوبم!إلارتباطبهذانصطدم

الطبكتبفياكما:المتخصصاكاشروجودهو،ذلكلتلافياًلطرلىالمشاكلعنالن!لجاًلثافيالفراغومشكلة،اًلجمهورومشكلة،المعاصر

..وهكذاوحدهالادباو،وحدهاالثقافةعليهانقوماًلتياـلاسسمنالارضيةخلوومشكلة،السابقة

يهمولا،يريطافيفيالناشرينإلىموجهاًلحلهذاانبيدمنجانب.اكثربالاخرفيبعضهاملتحمةالاوجههذ.والأدراكهوكلوالفكر

نحوينهجرلمدفياـلمسئولوقيهتمانبد!اًذ.اطلاقاوضمنا،ولمجتمعهلمعاصرتهوزنايقيملا-عامبشكل-المعاصرفالكاتب

ف!فييقرانالعربيللوجودجديدةالساويخطط،الاشتراكية،مبدعاكانفاذا،امتهووجودوجودءيميزمالكلدراستهولضرورة

الثقافةونراًرةتشرفانيمكئاذ،الاهميةمنفمراًيعطيهاوان،المسالةالجاهز.الةربمنالاستيراديكفيهناثراكانواذا،الموهبةنهـفيه

بواسسطلآ،النالثرينالىالمقدمةالكتباختيارعمليةعلىوالارشاد،اكلمالهيدفعالذيالخطيرائعيبهذامنبالرغميرإهـ،والكاتب

اربحيتقاصانعلى،ناشركللدىموظفيهامنتعينهاللقراءةلجان...بانتظامالناسبرقيةالىواعمالهتمبهتصلوان،اًلقراءيقدرءان

الاعتبا!فيتوضعانبدولا،والوزاهـةالناثر،طنمهالمقرحالكتاباكتبانني،اس!نجابةمنما..:صيرغمهيطلقذلككللافتقادهوهو

طبعةبا!.رارجعلهاي،للكتاببالنسبةالمصروفاتتخفيضسأله...وحيدا

ء.القاريعليهويقبل،ثمنهليقل،شعبيةبالذاتالوعيفقدانهالاليس،الخاصبؤسهيثكلماانوالواقع

علىاثخرمشكلةوهي،للغايةعصيةمشكلتهفانالجمهوراما.."يةرأونلا!الناد!،فائدةلا"يقولانب!ط،بهاحرىاليس..

كلتباصداراًلىالاهتماميوجهانإلحالةهذهفيبدولا.العموم؟!الجمهودحهيقةوبينيكتبمابينالافترورهذامغزىيدركان

اتيالمماصةوالعلومالاساشبةالمعارلىمعظمتلخص،وجادةرخيصةكما،وائطنيمالناسعواطفتغئىالتيالفنيهالاعمالهياين

الكتبنشرعنمؤفتاالنظريغضانويستحسن،القاريءيجهلهاكما،مبدعينا.كاباتفيالمصروجههواـين..مماصريهدانتياغئى

خلفيةتويرعوالمطلوباناذ،شعبينطالىهلىوالنقديةالادبية؟.لعصرديماوجهين"كيخوتهالعون"و،،هاملت"كان

اًلمعلوماتهذهتتدرجثم،"لشعببمللوعيالهامة"لامورتوضح،ثقافيةووغشة!عايةوممسئمةئاريةحيا6عانر*يالعربيالرجلهوايق

وعمقا.صعورامن؟لعاصرينروايحه.فيهواين،يلانحتىالقرنبدايةمئالتعقيد

ليس،بالفكرخاصةصحيفةبافرادتهتمانجريدةكلوعلى؟الحقيقبىلوجودهاتتأهبا)ةكيالمحجبةالعربيةالمرأة؟..اينا*صاب

علىبل،وكتابهالالبدكاترةبهيمارسهالذيالعميقالمستوىعلىش!السب*زماتنتائجواين،والهربوالئفسية*دضمشحلاين

وليست،التأهيلمشكلةصاساساالمشكلةلان،تعقيدااقلمشوىذلنكلابن؟فلسطينضبباعمنذعشناهاالتبموالفكريةوالوجورية

..الالزاممشكلة.م!ذلكبخبرالهمومهنوعشرات،ذلكبعضاينبل

الابداعيةالاءمالملاحقة،النقادبعضبتكليفنهتمانايضابدولابنفسايضاممانئهو.،*ولىالطرازمنشاعرادائتيكانلقد

نظروجهةتقريبفيتسهمالنقديةالمداساتمنسلسلةكليقعنكانوكذلك،ايضايلاولالطرازمنملتزما،القوةمنالمستولى

اًنقضيةلكلبدلاكما،ذلككلمنبلا..العامةالىالخاصةاركباطهناككان.ؤدسيتو؟فسكيوكازانتزبرسوبوتهسيرفلألشى

داخلها.منجوابهايكلنفياثملفقدان:ولدتهمالتي*رفىوببنامتابهؤلاءبينكممامل

بالمعرفنىشنوف،الحملاقةالنهضةهذءفي-العربياًلقاديءاًنالعقلجفافبين*ئسابئضياعةصورء.سيرفاهقتىكمااسبلاليا

ضيقيتخطىباننلزمهعندمابالكيرنطالبهوالكننا،بالعملشنفهبيئيوازئون*غربقىفقراء.جوتهاثركهكماارتظرةغررالبراءةوابين

الذجمي!.الكتبمنالسيلهذاشهريايشتريوان،ؤفقر.معارفهالمش!لثم،كازاًنتزكيسصورءكما،ائفسهموفئىالطبيعةجب

..السووالىالمطابعتقسهاًلارضتلكلمنخلةكا.شهاتيوا،دوستويفسكيعرضهاالتيالفظيعة

ومعنى،القراءةمعنى-اًلخاصةب!سنوليته-هويصرلرفحتى.وعد)كاوجودهاوملمهاوامراـئهااًقطاصابكلالواسعةطروسية

ليشركلباجوعايموتاناليهنطلباًنعلينايشنحيل،بالمصرالأرتناطوبينالكتابهؤلاءبين*شتزيومنوحمراشترورهندكان

..ثنبنطمولفالهـفيالمعروضبينالقرابةمنصلةوجوداًلىادىمما،عصورمم

حضاريا.موففايواجهانهفيتتلخص،الانالكاتبمسشوليةوكل.هـلئاسادر*وبق،

فو،والاخلاصواكرسالمعاناةفينريادةمنهيتج،قغلفاالىيغومواوان،جيداالوضعيدرسواانلايريدونىنهمحافياًما

تقديمفيبء!وانحدودءينظمانبدلا،نفسهالو!يهذااساسهـ-نيرصفوءاًنوجمفيهم،*نحتىيكنشفلمالذي2لعربياعماد

بقةالاضينةالىمامعرفة،اًلمحلبكأولهجته،وجبابهطاقيض4شكلالى،اًلمرنانباسمه،الظرج

31صاهـ،بقالرجعاال..6مهم.متوم!ونيزممونذلكبعدلملا
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1!قزبيلوطرر1فىفى-لم!ساالمختماعل!ا

شفاهناكطعىئثيفكثبميرةبينماتحالعنرل..كليشبئنفعائعنمالنهاشتماا!بمتحضعىلة1ث9ص!

ا)ت"ننروان..فذرهزتإأوسعمالهعحتهعناان"اصص"بهايننمئفنهاذج

هداعنمعبرالعبارهووساخةوزناخةقذارةالاكثرهوالحديث

اـ!"المجتمع..."*رقزوو))فلسفة

هجينولكنها..شيءفيالص!يث؟لشعرمنليستالنماذجهذه

مقرةمبناعضائهامنعضوكلاًستعير..عظاممنهياول..غريب

..بلادناخادجا!لقالرفضالىوحدةبعنفتمثو"شعر،)جماعةبرحتما

الشعروبين"الوسخالمزنخالفوضوكطالحرالشعر"مذابيناىتا،وضوع!ذافيحماصرةسيدخالدةمؤخراالقتوقد.بلقيم

..بالثقاهلآالمشبع..الصادقةبالتعربةالغنيالنقيالاصينئوافضإئ،الرفإلالىالدافياومكانادونشزوعهساانفيها

..الثانيفاًلمعرفةتجري،اـلممولسمهعلىنجيبوانفسأنئانلتاوليس.اـلمذفوطلالجماعةبينالإيافضين

خعراءبين..الحديثةالشعريوالحرذوفلبفيمعركوانهادحزيبوانتمائهياالمنلقالرةويبينوزوأئهاخالهفقجمجايف:السيعال

عفوعرو.ا..شعبناوافراح!ومحملوا..بلادناارضفينبضوااتناقضاتالىلطشنونالذينعندذلكعلمان.لعقيمةوالتزامهما

الغريبةالثابملبهانثرتعصيوببن..وابداءوفجديدباصالة!تصطلبعنقيتلفوما،نفارعنتتصارعفماكيانهمفيتتجاور

بلاصارت..الارذؤدميابعرلىلاالتي"كالقزاعات"صبحتى.هوحههواحهذلتظرة

..تحرسهانهاتدمميالنبىالرمازاءحتى..اًحاسشغرجماءةفعلبتالرفضهذاعلىنحكمبانيكفيولعله

هذهودين..الحقيقيوحادسهالرمصماحببينالفرىانهالتيالاوروبيالالبمذاهبمنم!قفسخوتشوهتفسخ،مسرولة

..."الفزاع!ت!))نسخغرللرفضمفهومهاانوهل0واتفافامصادفةايديهابنتقع

..حو!كمبالجويحسونلا..المعيعلىيسرونالذينمؤلاءاررينلواقعذلكومع؟والمزياليبنجيداندريهمنعبعنمشوه

فهماعركةايرانتوجهانيجباًلذينهم..غريبانهيشعروقيمقصللقيمرفضغريبرر.انيمبئلاالجماعةهذهميهوجدت

")إ(برمتهاالحديثالشعرحركةضدلائلالوطوكستيبحالكويمةبالغاياتتعبثويطلقهاا!خ!لىمسزوليةعنها

والانح!لالبذاءةيبررلاالمطلقالرفضانالقوليجبكذلكافيالمتضخمةالكبيرةالشرنقةالىالواقعهذاويعود.المشروعةغر

برقئدليها5إعودبيئ،فحسب"كعر"عمامفسعرفيواذبخننيبواقي،"العالملبننف"فيلبتانرسالنلودعاهاعقةلصعهدنفخها

الملوففالرزقهمهادرالىالايهؤلمدمنامكتهااللكلالخلقيالتعليا،يب(ثر"ياما!يلب،3؟والظعراء*دباءمنعيهئميهاترعرين

ؤلسفةةالرؤض.الصضاريةاواقفواوالمبادىءبلقيمعوالمتاجرةاإ!اعل،حيوياطبيعيامجا!العربيالعالمفييرىانعليهفامتئع

.(ضدونرايةايةتحتن4يربالامرتزقةاليهوالداعون،الارنزافىعلىوانكظواجدبمداءزقلصوءـكذا.بهويتكيفلحيببفهيهالفكر

.واهـزادوالطدبا!رضيسبيلعلىمضمونةالمكاف!ترامتمامدنةفقاعات!راغهمنهيةزلعقلسعيدويقلدإجترهاالفارغةذاته

يعدولافهو،الرفضحقيقةعنالفلسقيالمصطلحيخدمنا*ويجبايجيلهذاوم!ا،المزوفةاللبةهذهملواأنالناسلبثوما.فارغة

البرتالاصاذ؟ومني،الاوسطالشرفىاوضاعفيالباحثون!مماءماوه!.ؤثرهومنشعرهومننفسهمنالقرفنفسهعلىفاستولى

،والغيبااشرفتبينالافوارفيالنفعيالتعاديالتوصيب،حورانيالجرأة،نفسهاًلوهتفي،لدير"يفىولمعقمأسعيدلثرنقورذدعهتعد

اًلوطنتربة.منجتورهاقطعتوالشعراءالادباءمنلفئةسزمةصفةاً!ر!!ح!لو!ي.ورءطنةبجدالعربيةاًلقوميةمسالةطرحعلى

اًنوبدون،!ا؟تاثران،!ونوقس!ااًلمبادىءتستلمفاصسنحتفيالرفضنظريةعلىوقعالجدوىوعدمبالضياحوالش!عوروالفراغ

تولدتالدافعبنهذيندكلن.والارتزاىالمنفعةبهسيارالابهاتفافلي!افعيد.فيسلاحالتغمووشوههافهمها!ساءالاوروبهاالادب

فىبر!فياًلكا!مولن+رك.صدورهااس؟مراروضمنت"شعر"مجلةيتمثل،متبالينمظهرينالفعلردةواتخذت.العربيةالقوميةبه

ا،جلةفإةعنعلمينجنحقيقؤصامالنيخور!يرنجبقللشاممر"لامرصفةويتخ!الخالليوسف"المهجورةالبئر"مجموعةفياحدمما

..ادإ-اليران":رنجبققال.هليهاادرفقةالاموالومصالروالورورةالمزإفبالرمزؤت؟قنعالعربيةللقويةالحنرالظئ!الهجاء

باستغراباشارواقددكروبومحمدمروهوحسيننجيموجوزيضالمذكورةالرماعةمنالاخرينشعرفييشيعالاخروالمظهر.المضللة

جرإبةفيالحساجانسيكتبمرةمنواكر.الاموالمصاددالى،الصحفيةالحاجانسيمقالاتفيالادبوقلةالبذاءةمنتهىويبلغ

..الالستعمارمعنتعاملنحن..خونةنحننعم:يقول"النهار"ا*العباراتهذهمثلعلىنقعحيث،نثريةقصائديرم!ثوهاانيحبالتي

للاحداثسردءرنجبقيتبعثم"؟تر؟روقفماذا..نقبضنحن"فرج"و،العربيةالقوميةبهاويعني،"العربيةالوحيدةالدودة"

غرو-ما-مالخمااذلاعلن"قادر"وبقدرافعاة":فيقوؤأالمتلاحقةنصدرلااخرىوعبارات،العربيفالحكغاراعلى"الدبويأل"والعروبة

بيمهوفي..الشعرل!ا*ئردفاريخنمنىوانهالعرجم!الشعريحبالهالضربررةرعتانكانكلهلهذا.والازقةالاسواواولادمنولدمنالا

الدكتورباشراًفالمجتمعونوتدالل"الشعراء"منكبيراعدداجمعالحديثالشعرقلبالىوالحديثالقديمجبهةمنالصراعنقلالى

..الشعرقضيةمالكوقد.اصيلبناءوحديثمنحطمجلوبحديثبينللتمييزنفسه

فند!فيكبرىكوكتيلحغلةواقيمت،اشعر"مجلةوظ!رت،ير!ىمايجهلرقضبينالفاردعلىحاوبماخليلالشاهراكد

..اللبنانيقاللتاتاًلوف!تذلفتبثزاواؤعورفمهالمستنقعاتونباتالحشراتهرففالىبالراففيوينحيأ

..ب!زافندلىفياسبوعياتعقدشعرحلقةاجتماعاتوبدأتال!ممنجديدلنظامالغداءمنهويستمداتراثيغربلمسؤول

فيالراسخون*كلاتناينمنييدوجميفلاهذاكلنفقاتاماالذيالخوريرفيقالشاعرالمترصنالموقفهذاويشادكه.الاصيلة

."الشعر":المصمرهذافيقال

..31و03عى،6191-2-12في،ا،حدجلة)1(كماالحديثةالقصائدبمضنحضنانفسنانجدهناومن.."
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1!صييالؤطرر-فىا!ما-!ا.!تنلماعل!

نعودونحنالسابقالمددفياليهااًئنرناآمةالىتتعداهبل،الحدبعدانهيوسفعنالخاليوسفاصحابمنام!حابناوحدئنا

جماءةدؤمتا)ةنيزوبرا،ةآقةوهي،تشغببصهافياتوسعاالىشيئايقبضولم"الصياد"دارفيوعملالاورسمرارةذادان

خليسلىتقليدالىودفعتها،ومناهضتهعقلسعيدتقليدالى"شعر"..امهـكاالىسافر

تخقيانحاولتوقد.وتشوبههاوطريقتهرموزءواقتباسحاوي..يكنلمالافلاسمنشيئاوكأث..عادفقدغيبتهتطلولم

حولتحوكهاتزالوماكانتالخبيثالصمتمنبمؤامرةاًقتباسها..ماركشارلبيتفيالاجتماعوحضر

متحزبمتحيزكتابالتقليدت،مةادونيسعنيرفعولن.اسمهحفلاتوبدات"شعر"مجلةواًصدر..مطبعة"اشرى"و

انتهىوكذوك.حاويخليلذكرفيهوتجهملسعيدخاسةزوجته-كبهزبمبم،يمونانيريديوسفانالصحابهؤلاءويضيف..الكوكتيل

فهم.المحزنةالمنطقيةنتيجتهالى"شعر"بشعراءالمطلقالرفضالاميربر..الشعرتاريخفيباوندازرامثلالحديثالعربيالشعرحركة

منيسخرون،المتفرجينبعضحدثناكما،الخاصةجلساتهمفي..الحركةوهذها،الزعاعة"هذهسبيلفيحساببلاينفقةيوولذا

تلك!نملفقةمحافرمنيثسونهبماذلكيحجبونثمبعضهمتفاهة..الروايةيصم!منوهات

فييخبطارءنعمبياالخاصةالجلسةفييعدمنفمنهم.الجلساتيمكنلافيلكفهي..عددمبةمناكثرتبيعلا"شعر"فمجلة

ومنهمالممور،عبقريةالناساًلىتبرزهالمحاضر،لكنهدىغرعلىالشعرومنهاشعردارعنصنرتاتي3التراجاما..نفقاتهاتغطيان

الجرائدصفحاتعلىولكنه،الشعرفيالتافهالشخصيالرأيصاحبوالبلم-الخا!إوسفنظمهاوترجمهالذي"اًلايركيالشعرديوان"

بيولوجي.سيكولوجي،فلسفي،جماني،حضاريناقداهاشترفقدالكتابهذااما..قليلةفمخالامنهتبعلم-ربيعند

هذءيحاعرالذبماالعاماًلاحتقارانهوواحدتفسميرالآفةولهذءوارصحفالصديقةاًدسالم!علىووزءالامركياًلمعلوماتمكتب

منكليحاول،خانقجوفبمتشركيجعلهاءليهاويرلضي!قالجماعة.المخصشة

قىواحدمنلاكرالشهرةتتسعوهل.وصرءيربةلر.ان.افراصصا:وإقولثعرهيشدوهوشعرعصابةافرادا-دمرةجاءنيوفد

عليي!يحتمكذلك؟"ببروترأسحي"فيوتنتهيتبدأصدودهاكانت..!ويا؟..العربيةالحضادةاين..العربالقراءن41

بعضابعضهمينفخو)وانوا،!ةجهةفييتماسكواانالعامالاحضقارجبراادرا!مجبراترجمهالذيلشكسبير.!ءلمتمضابم.اسمعوا

السحريةالاسلاكومن.الداخليةالضغائنتنه33بينماالناساماماما..نسخةوثمانينستاالامنهتبعلمشمرمجلةدادواصدرته

ارتباطهمىنتتجالتنالماد.رةالظئدةواحدةجبهةالى.تشدهماليوهرا!نسخةاع،بروتفي،منهبيعثقدشقراابونتوقيديوان

...مجانايدورمطبعة،!ولاب!4نفسشوقيقالهما

--+اشالسدحالبايتستطيعانلاوالداراًلمطبعةانندركهامن

لب!-!ءا-ابر+ص!ص6دمرلجصهولاءهمومن؟الاعضاءتبرعاتطر)قعنتدفهل..الحف!تهذء-

-...ء-.،الاعضام

الشمالىالإقليمحاويخليلالدكنورعنهمانفصلحتىطويلةفترةئمرلم

..والهاويةالاسمننهتار:اعمالهمتبيانمعادناهاسما؟!ما،درجةاً!سادةربقبمغانموجورج

بحيءالدينمجي"الاداب"لمراسلالاقليممنهاربسوديقومي:(سببداحمدعلي)اثونجبس

عمل.بلا..السورجم!

،القنرةهذهفيالشباننتاجاليهاينعرفخطيرةظاهرةهناكبلاعمل..الشوريالاقليممنهاربسوريقومي:الماغوطمحمد

ويحدثعا..الصحففيوتصريحاتهموتصرفاتهممواقفهموتؤكمما.معلمنصف.السوريالاقليممنهاربسوريقومي:رفقةفؤاد

بينهماووبعضبمضهـمبينوعلاقاتهمالشخصيوخملقهماليوميسلوكهم.مدرسةمعلم.لبناني:شقراابوشوقي

..القراءوبين."النهار"جرإدةفيمحرر.الحاجانسي

واالألو!،ار!ودكل!جاوزاي"الاشقار"هيارظاهرةمذه.معلمم.السوريالاقليممنهاربسوريقومي:العظمةنذير

وهذا.خاصة*دبية:والحياةعامةالاجتمابمبةالحياةفي،لمستوردة...الخالويوسف

لاينب!ث!انهلا،اخرىاحيانفيومقصوداتارةعفويايكونالتجاوز.0جريءجواببلا*نخنىملالتبهيالسرالهوهثا

وانىاافضلحياةاليلثوةيفنوجمرولا،جد-!ةقيماستشرافعنفش!كما..يجيبانالخاليوسفالاستاذمننتمنىونحن

والحضاريةالثقافية*سسبكلواستهتارقائمماهولكلرفضمو.")2(يجيبواانالمارفينجميعمن

عماوالقعودالهممبهذاالاقتتاعلم،الفريةحياتناعليهاتسيرالتي"شعر"جماءةتعاول،الشعرفيالتجاريالتباثلاساسوهلى

فموقفهم،التعبيرفيالالرافبعض"!م"كلمةفيو!ل-مواءالعاملة*رصوبيةالمجلاتاصحابوبعضالمستشرقينبعضقذكرافى

انهم.وقديمهاجديمطانقيممملمنالتخليموالتحديدوجهعلى،العربيةالىالاودوببمالشعرمنترجمتبما،السايةحقلفي

منالقديمانهيارينتظرون،الاعزلالمتفرجموقفيقفون،القيم!ارجانبموفاتها.نوعهامنالخدعةثمنفيمغعوابالمثليعاملوماانوتطالنها

مماما،وبمعجزةايضانفسهتلقاءمنالجديدونشوءنفسهكلقاء.باهظةوفييةطمعايعتر*نتطلبهماوان،قبلمنلهادفعوا

،.الالفاظقهيكتابتهممادةعنتسا،لتواذا،ش!لافيلهمدخل"كيرترجمةجوهر.فيهوعربياشمرايخنرجمواانهؤلاءيمكنوكيف

ألاممورحقائقيقرراللبمالباحثاماميبقىولا!ذلكغيرشيءولاعليهيطلعحينالاودوبيالقالهـيلايقولال!؟الاجنبيةاللغاتمنامينة

عندممكوناندونيهمعونلمنوالتاييدالعطفبعينينظران*غدتانرجمةان"بشعر"جماعةوترد؟"اليناردتىبضامتنا"

فانهم،عثواءخبطيخبطونكانواواىفهولاء،البناء!لىاوبراةالعربعنهاهرضالل!كيالشعريلنتاجهاالاعتبادردفيالوحيدملاثما

المدمة!طريقعنولوالداءموطنيصيبونقد.الغربيةللسياسةلتح!زها

والمجتمع،الحياةمنالعمالموقفعلىلايقتعر"*ستهتار"وهذاعند،نفسيمرضهوبما،المطلقالرفضا!راضكقفولا

لجسحتيبل،وطلغةوالقراء*مبطىالجرلآفييتجلى؟ئه.3او.3عى،1661-ا-22نيالاحدمبلة21(
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1!صبيلؤءلى1فىا!ماعل!ا!تمافى

،لاير!ونبماالنقدمسهماذايثورونالذينوهؤلاء!ممنوعةوالمنافشةصعلىو.لبصقونقاعإةكليصفعونانم!والورقوالحبرالحجارة

جياتناتهددالتيالرجعيةالظواهركلتجاءالخرستماميخرسوناحههمكتبمقد...للاخريناوللذاتاخنرامبكلويهز؟ودقيمة

القرونورجالالجامدونتسلطفقد..الاجتماعيةولأحريخنناالاجيماعية"لطشىةاو،وللغنهلنفسهسبةفيهايرىاندونإ،طريقينللحب"

جديد!من(،التبشير"يمارسونواخذوا،اًلنثروسائلملىالوسطىلذن،1.."مجهولةامراةمنرسالة"زفايغستيفانقصةاحدهم

ويشالونالحجابهالىويلثونالجنسبنبينالاختلاظيهاجمونوهم:فيهجاءدبوان!احمممونشر.0.نيةتواضعوحسنبكل

ارجلاحيازةوانمسيلةالعواطفكبتانويزعمونالسينماباغلاق..ورغابهاعمقهافي"جنسيكبت"بتحس،.خئها

ايضا!فضيلةهو،النساءمناًلكتميربخبهلحريم،المونونوغرالموزونبينفيهخلط،ديوانافنشراخرشاعروتففل

الكنابمن!اضميريثوراوقلميتحرلداندونيجريهذاكل:منه،حبيبهفيهيعاتلبكلاماوقال

لهذاوما..بعيداوقريبمنلايعنييمالامركأنالشيوخاوالشباننسىالراء

والمجتمع*ديببينالروابطانقطاءسوىكمليلمنالصامتالموقفوفسا..حبنا

وضمهالاههلاي!فالكاتلب،اخرىجهةمنوالثقافةالاديبوبينجهةمنانتظارفي...هناهاوأنا

يتعدقفيماحتىالتفبيرفقدقدفهو،بلحظتهالحظةكلالشخصي..جفاهلياليمراًداًومرت

هكتابرواجهي،ضيقةبرهةضمنمحدودانه.الشخصيبمصيرهلايبسم..الحلوواسمري

الادبعلىالطوفانذلكبعدومن..!طفيهوزعاًلذي*سبوعفيصلا.و(لف..ابتهالومات

!والتراًثو*دباءوالقيم؟!يزحمالا..لييبمهمرلم

الادد-،ءنفوسفىالثقافيةاًلمؤلسساتحرمةفقداننلاحظهناومنيضعاًندونبالنقاطالشاعرم!هاكاملةصفحاتالديوانهذاوقى

ث!راًو،مثلامقالهتنثرلملانهامجلةثتمءناحدهميتورعفلادواوبرنهتكونانونامل!ماكنبابلغمنفجاءت،حروفاالنقاطتحت

ا!!موقفائؤبلهذاومن0برأيخالفهلانهالناسمنبف!ن.فقطالنقطمنصفحاتالقالعة

اربععةوماحهها.المجلةيشتمظللقدبة"*داب"مجلةمنالشعراءواستمرضنا"الشعر"وداوين"القصص"مجموعاتتركناواذا

والادبلمربرياالفكرمثلتلمجلةحرمةيرعىنادونمتواص!تشهورتطرهـوادعاءمنمانجدلهالناوبعضبعضهمانتاجمنالكتابموافف

!السئواتالتسعمايناهزالعربيواما،واجلالتقدبىنظرةالاءرنتاجالىكلينظرانفاما.عربض

ايمانهوعدمالاديبفميرتجولىعلىيدل*ةخفالىهذاكلانهاو،اخرىلغةعن.انت!اجهترجمالهأقلها،ثىبتهماتيقلفهان

يعملالادبوانضيقالادببابانحينلي.الموقتةمصلحتهبغيرانلئفسهكاتبكلبسمجهكذا..ئحيرهدمساروةانتاجهفييستعين

اعم،قفيبحثو*ديب.صصاشيتهوزيادةالضميرتنقيةسبيل!ي،رخيصعندهمفالصم..وهدوءوبساطةبثقةفيهشخصيةيلغي

الزا!شهحياتهخثلمن،*سمانضميرفنيالثاقيالقيمعنالقلب

نصوئهاانعلينا،للروحمعاب!الثقافبلةالمؤسسطتوما.العابرةح!ديثصلر

هذءثمرهاالتيبالقيمثقت"العادي*نسانيفقدلثلاهبثكلمن

الناشرينوانمزيفون*دباءانالعارىاوهمنااذااما،اً"سساتلقبة

بالتطورثمومن،بالثقاقةصلتهقطععلىاجبرناءلدقنكون،لصوص.0.3جزآقالرضيالشربفم!يوان

!ليهاتسيراككاالسبيلصهل!اًناًلمؤسفومن..والحضارة

وقهمهكواًش!ننارالقاريءبذولىيستخفغثائتا-!أثعئدؤاًالثقافيةالامور.25العبدبن!ةديوان
ا)مقامةتمليهاالتي*دبهةالواجباتبكلوالشيوخالشبانكثرمن

ذعببمحمةلعاللجظةوحدلعقليةتجإلموىلىبكلشلزتؤشبايملةمبالا6لاوئحئياخيطالوجمهكلهاو03."ناشمرا؟7مجصعة"شوقي

أئح!سجلغيرقيوممعهاطعممهسخا!!اًفىكظافىهرهذغامةملمةترلبمفذدحملهالتئفرو02.ام!لمبهبانشم!فيالول

،اشخاص،،جدانوإجب6تتظدالهاولةان؟نخ!ءطيدلمولما...اليسشافطلكرملمبنثيةح!ايهت

ا،ما!لانهايةوصبراملابةوثبه"موثقافتهمايمانهممنبس!لتمدون...فينفيوثوصفالقصةشيعبراء

*

ينملحنوش!تجابةور!ي...عزامليسمبرةقرجمةامبركافيالقصيرةالقصة

ءحمد.الدفيمحيبى*دابدالل.15.للقزويئيالعبلدواًخباركبلاد3علار

*

"اًنألبميابممةفىديقمعمادمنلمولمختدفبةلمو،بوشعجهعةالمبتمعلالر،نفمعيةاـدى0.21للببب!يالمسماوىءوا!ن

ار.ط!بم،علمىلطاهـء،اودالهذاإمسماًلفكرفأ%،النارق

،؟ا*ضهـم.،وذدة،المادة-بكمز،ذرةاملو،عوبنهفهـ!محتضنا!مرولر-يروتولر:كئأقض

،ر:بممادمنالاناءفىمادكا،مرت!طائهاي..التالثةمز،وذرة

..وهكذا،مادةلكرالشيوالنقصانوالزياد!الفاعليةمقدارتعين
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1!ضيىالؤطىفىفىالداالمخ!ماعل!
و،تيمورمعمودكقصص،ونا!ثريهاكتابهاعلىالربجتدرالاعمالهذهوعيفيالميتافيزيقيالمقداريزرادفحيث"...المجتمعوشا،قعارقىانه

مابعضهاانمنالرغمعلى،السباعيوووسف،مخفوظونجيب،الزيادةهذهالحساساترمومترهذايسجل،الامةووعي،الانسان

الشكلحيثمنا!قلعلى،وسذاجمهالقاريءجلهليةيخاطبزالهيالمامةالروحكانتاليونانيةالعصورففي،جوابهاويطرح

فننتبدواتيالغرابةقضيةعنالنظرصرفنااذا..الفنياناوالبناءوجبروزر،الالهةبقوةوالاعرالى،قدرمبازاءا!نسانبعبوديةا!عزاف

مشكلةوهي،واعقداهماخرىمشكلةواجهتنا،الفنيةاعمالنا،حراالانسعانيصبجانامكانيتصورونولا،بذلكمؤمنينالعامةوكان

..نفسهاالقراءة،لايبهقاتلانهيكتشفالذيالملكمسرجيةصورةفيالتحديوجاء

وذلك،يهراتهمهلامساله،الشارعلرجلبالنسبةالجادةفالقرامةكلا..إ!ءينيهالملكيفقااًلمريرةالاكتشافلحظةوفي،لامهوزوح

الاميةفنسبة.بعيدحدالىالعقلياهـتوىناقص-تربويا-لانهانه.اًلبطو)ةمعرفةبدايةانه.السببهوالحزنليش..

هيالقراءةانتظنزاًلتماا)قارئةوالنسبة،وشالكةضخمةزالتماالثورةانه.جبارةعنيدهقوةازاء،صورهابسطفيالتمرد

قراءةعنيتورعونلانجرهمالاساسهذاوعلى،الفراخوقتتزجة..النفاذيستطيعلاحقدامخفية

ماالحسلآبراعمنولديهم،الادبيةالسودفيماواسخفاغثانةسامبعدالايطانيالمجتمعوشائحتأزرتعشرالثالثالقرىفي

.الجادةللمؤلفاتالتعرضيجنبهـلمعقليةسياسيةمن،وغربيةشرقيةاًلىالقديمةالامبراطوربلآ

وجود-ا"ديبالمعنى-ترةطلبالقاريءالىالفكرتوصيل!مليةبصدسادالذيالفكرصةنوعهلخلق،اقتصاديةالىروحيةالى

فهل،للمشالمةالضيقالفهمهووهذاالجمهوريةثموالناشرالكاتبوكانت،التعسةةالفترهذهعنالاولالمعبردانتيوكانذلك

ترجص!ااذا،عالياقرائيامسموى"أنجولا"فينوجدانمثلايمكن،لعصرهادراكهفيهسجلالذيالقالبهي(*لهيةالكوميديا)

وهل؟الانجوليةاللغةالىلبرتراندرسل"الغربرليةالحضارةتاريخ"وئيست.فلورنسةفيمواطنو.يحياءالذيوالعذابللخطيثةووعيه

اثعي1بانونقولاعلىالىحواجبنانرفعاناكخيجةنشهدانبعديمكناهـينةاانها..كلا.(مود)يقولكماالعالمهيفلورنسه

الكءاب؟توزيعسوءهوذلكعلىالدايلوان،منحط(انجولا)فيفيعودوااًلذينالبثوو.عاشهادانيعاشهاوالتي،جداالظصة

اًل!وو!الىبتبإدفعحينمغرىوالناسالامةلنفسيةاببس..الكوميدب

الناشرين،منوعشرات،الكتابمنعشراتوحدهاالقاهرةفيايفاكاتت،اًيطاليافلورنسهكانتمابقدر،ولكنها

نسبةتقاربالكتبتوزبعف.ءةتكادذلكمنورالرغم،القراءمنواسمتصلمكانوفبم،وا*!عصرفيالناسلان،المالمفلورنسه

اًرتفصاعاةسأاًءننبارناف!وةمع:ااذا..مض!(انجولا)فيالتوزيعبتصلونمابقددالاخلاووالصصالفييتشابهوئ،.مماولىوباواحد

نواجهانامكننا،ا!صضيرةالافراددخولاًلىبالنسبة،الكتبائمان....يعونهااتياوالمطالبوالمشعحلبالقضايا

!هه!ىهكا!ءطارحااو،البشرمأساةفيغارقا،دوماالفكريظلوهكذا

منصورةكلفييبقىولكنه،الازمةعنمعلنااو،للجواب

لشهـم؟11لفر"هد1!هماذ0..اعصابمنالمجفعفيماارقى،العورهذ.
بعلنهاالتيالمرةالشكوىبازاًءضروريةالمقرمةهذهكألت

فبما!سامهذهحدتهاوازدادتالعربيالشردفيالمعاصرونباءاور

لرنهماصاعئا،درلرعلمصلعو!ردسا1استجابةمنهناكديس"وهي،ومج!تهالجنوبي*قديمجرائد

من-سنوإ؟المباءتوىذلكويثبت،"،والجمهورالكاتببين

ا،ئطجمما:ثرس!ل!ا(فس!ي!سيثكون!فالناسرونلا،و*ختصاصيةالسياسببةالكبعنفضلا
ءص،وا!بحا!الدراسارر3مبو،السعرورواوينالعصصيةالمجموعات

القراءاقبالعدمومن،المخازنفياحمبممسىمنالشكوى

.الشراءعلى

-العح!الغالموسائرلبنانهياًلبرلمقيةالاصولمنسنويابريطانيفييعدرماقارشااذا،صلبةحقيقةوهذء

الصميبانورللاسنناذ.عام)1(كلمجددملون3.مبواقع،3هاب023..وهومثلاالكب

العربي.الشردفي!وروالجمالكالبيينالتقةفقدانسببما

سيلمس!نيجورجللاسنناذالعلمعباقرةالفربينشاسعبونهناك،اولا؟بخاصةالجنوبيوالاقديمبعامة

نتيجة،الناسلعامةالمتسطحالفكروببن،والمثقفينالكمابلدىاًلرافي

اًلزعبيعليمحمدللاسنناذث!ميعةولاسينةلاافكارمنوامريكااوروبافيينشرمابعضو*دباءالكنابلتلمس

بانيطالباًلذكبفالقاريء.*دبلآالمدارستاثراًتوبعضوقضايا

الد!"لم.عبدعبدطلهللدكتورالجديدالعربيالجببلفييلاحظهاالتيالغرابةبهذءمصموم،ويهضميقر،فيمانفسهيجد

مثلالناثرونلهايتعرضالتيبالمشحلومروع،القصصابطالم!مح

العربجةالةوميةمنالثقافيالجانب.اخرء.الى..الحضارةوفناء،*ليةوتحكم،الررحيالفرا4قضايا

بدائية.زالتمااعمالفهبم،العربي*نسانكتبئىالتيالفنية*عمالاما
سرارهدبدالاطيفللاستاد،ولادفهمدواقعهمالبدا!ةمنذمخدصينكا.لواكتابها!ن،وغشيمة

يلاساتئةمنلنخمةالدارس!نآدارفيا!عر!ىيلاد!.الغربفيوالشكلالقالبكطوراتي!حقواانبدرن،فيهافغاصوا

.،م....زالتوما،ملامحهفمايجدلاله*عمالهذءمحلىيقيلءوالقاري

-""العدد(اتاص-!)مجلة"والإرءالكاببهبئ"باركرروئالد)11

تدن1161ا!ول
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.!م!!صى
1!رريىالؤطرر-فىا!ما-فىالمخثماصلم

الناشرينانفكما،بحتةماديةمشكلةفهي،الناشرمشكلةاماقرشاثلاثينالواحدالكتابثمنقوسطيبلغاذ،الثقةمنبركثرالمسالة

يخاف،الجددالمولفينمعوخاصة،المغامرةيرخشونالغربفيمميزلدير".كتابشراءالتزامعنالمثقفالقاربم!ءحتىيعجزوذلك،مصريا

وإفضلون،ومالهم/ضحواـبسمعتهمانفيرفضون،المغبةنفسناشروناالسلس!لمةتوزيعقوةهوذلمكعلىوالدليل.موجودونوالقراء

ناجح.كاتبمعيتماملواان(الثقافيةاً!تبة)بعفلوانوالارشاداًلثقافةوزارةتصدرهاالتي

وهو(باركررونالد)انتفصيلمنشيءفيالمسالةلهذهتعرضوقدكمولد،المناسباتبعضفبموتقام،قرشانثمنهالواحدوالكتاب

حديثالكاتبكاناذااما"؟قولاذ،بلنمنالناشريناتحادسكرتيرفيئانجةمكتبات،دمضانشهروطوال،والحسين،ذينبالسيده

توفيرمايبرركتبفيمايرىناشرايجدانفعليه،بالنشرالعهدتعرضهكتابايثمنمنالمانةفيعشرلنبتخفيض،والميادينالشوارع

يأخذانذلكريداذاايضاالجديدالكاتبوبوسع،لنشرهالمالتقىوالمكتبات،مرتفعةالثراءونسبةاعتبات،هذهفيالنشرثور

وعرضها،الكتببنشريتعهدونالذينالقلائلالناشريناحدالى.كتابهبارتفاعمصددمو"لكنه،!لاموجودالقار!!ا!مهورلان،تجاحا

مقدرةالنالثرفيتتوفرانويجب.المؤلفينحسابعلىالسودفي.الكعبالسعار

بحاجةواسعةمعرفةالىبالاضافة،ذاتهفيالكتابقيتىعلىأالحكسوفوجهكلوفي،عدةوجوءعلىتقليبهايمكنالمشكلة

صساانيفترضوهو2(،لمعامروجهبالكمتبيتصلمماالجمهورالعربيالكاتبمشكلةهناك:*خربالوجهالقوبم!إلارتباطبهذانصطدم

الطبكتبفياكما:المتخصصاكاشروجودهو،ذلكلتلافياًلطرلىالمشاكلعنالن!لجاًلثافيالفراغومشكلة،اًلجمهورومشكلة،المعاصر

..وهكذاوحدهالادباو،وحدهاالثقافةعليهانقوماًلتياـلاسسمنالارضيةخلوومشكلة،السابقة

يهمولا،يريطافيفيالناشرينإلىموجهاًلحلهذاانبيدمنجانب.اكثربالاخرفيبعضهاملتحمةالاوجههذ.والأدراكهوكلوالفكر

نحوينهجرلمدفياـلمسئولوقيهتمانبد!اًذ.اطلاقاوضمنا،ولمجتمعهلمعاصرتهوزنايقيملا-عامبشكل-المعاصرفالكاتب

ف!فييقرانالعربيللوجودجديدةالساويخطط،الاشتراكية،مبدعاكانفاذا،امتهووجودوجودءيميزمالكلدراستهولضرورة

الثقافةونراًرةتشرفانيمكئاذ،الاهميةمنفمراًيعطيهاوان،المسالةالجاهز.الةربمنالاستيراديكفيهناثراكانواذا،الموهبةنهـفيه

بواسسطلآ،النالثرينالىالمقدمةالكتباختيارعمليةعلىوالارشاد،اكلمالهيدفعالذيالخطيرائعيبهذامنبالرغميرإهـ،والكاتب

اربحيتقاصانعلى،ناشركللدىموظفيهامنتعينهاللقراءةلجان...بانتظامالناسبرقيةالىواعمالهتمبهتصلوان،اًلقراءيقدرءان

الاعتبا!فيتوضعانبدولا،والوزاهـةالناثر،طنمهالمقرحالكتاباكتبانني،اس!نجابةمنما..:صيرغمهيطلقذلككللافتقادهوهو

طبعةبا!.رارجعلهاي،للكتاببالنسبةالمصروفاتتخفيضسأله...وحيدا

ء.القاريعليهويقبل،ثمنهليقل،شعبيةبالذاتالوعيفقدانهالاليس،الخاصبؤسهيثكلماانوالواقع

علىاثخرمشكلةوهي،للغايةعصيةمشكلتهفانالجمهوراما.."يةرأونلا!الناد!،فائدةلا"يقولانب!ط،بهاحرىاليس..

كلتباصداراًلىالاهتماميوجهانإلحالةهذهفيبدولا.العموم؟!الجمهودحهيقةوبينيكتبمابينالافترورهذامغزىيدركان

اتيالمماصةوالعلومالاساشبةالمعارلىمعظمتلخص،وجادةرخيصةكما،وائطنيمالناسعواطفتغئىالتيالفنيهالاعمالهياين

الكتبنشرعنمؤفتاالنظريغضانويستحسن،القاريءيجهلهاكما،مبدعينا.كاباتفيالمصروجههواـين..مماصريهدانتياغئى

خلفيةتويرعوالمطلوباناذ،شعبينطالىهلىوالنقديةالادبية؟.لعصرديماوجهين"كيخوتهالعون"و،،هاملت"كان

اًلمعلوماتهذهتتدرجثم،"لشعببمللوعيالهامة"لامورتوضح،ثقافيةووغشة!عايةوممسئمةئاريةحيا6عانر*يالعربيالرجلهوايق

وعمقا.صعورامن؟لعاصرينروايحه.فيهواين،يلانحتىالقرنبدايةمئالتعقيد

ليس،بالفكرخاصةصحيفةبافرادتهتمانجريدةكلوعلى؟الحقيقبىلوجودهاتتأهبا)ةكيالمحجبةالعربيةالمرأة؟..اينا*صاب

علىبل،وكتابهالالبدكاترةبهيمارسهالذيالعميقالمستوىعلىش!السب*زماتنتائجواين،والهربوالئفسية*دضمشحلاين

وليست،التأهيلمشكلةصاساساالمشكلةلان،تعقيدااقلمشوىذلنكلابن؟فلسطينضبباعمنذعشناهاالتبموالفكريةوالوجورية

..الالزاممشكلة.م!ذلكبخبرالهمومهنوعشرات،ذلكبعضاينبل

الابداعيةالاءمالملاحقة،النقادبعضبتكليفنهتمانايضابدولابنفسايضاممانئهو.،*ولىالطرازمنشاعرادائتيكانلقد

نظروجهةتقريبفيتسهمالنقديةالمداساتمنسلسلةكليقعنكانوكذلك،ايضايلاولالطرازمنملتزما،القوةمنالمستولى

اًنقضيةلكلبدلاكما،ذلككلمنبلا..العامةالىالخاصةاركباطهناككان.ؤدسيتو؟فسكيوكازانتزبرسوبوتهسيرفلألشى

داخلها.منجوابهايكلنفياثملفقدان:ولدتهمالتي*رفىوببنامتابهؤلاءبينكممامل

بالمعرفنىشنوف،الحملاقةالنهضةهذءفي-العربياًلقاديءاًنالعقلجفافبين*ئسابئضياعةصورء.سيرفاهقتىكمااسبلاليا

ضيقيتخطىباننلزمهعندمابالكيرنطالبهوالكننا،بالعملشنفهبيئيوازئون*غربقىفقراء.جوتهاثركهكماارتظرةغررالبراءةوابين

الذجمي!.الكتبمنالسيلهذاشهريايشتريوان،ؤفقر.معارفهالمش!لثم،كازاًنتزكيسصورءكما،ائفسهموفئىالطبيعةجب

..السووالىالمطابعتقسهاًلارضتلكلمنخلةكا.شهاتيوا،دوستويفسكيعرضهاالتيالفظيعة

ومعنى،القراءةمعنى-اًلخاصةب!سنوليته-هويصرلرفحتى.وعد)كاوجودهاوملمهاوامراـئهااًقطاصابكلالواسعةطروسية

ليشركلباجوعايموتاناليهنطلباًنعلينايشنحيل،بالمصرالأرتناطوبينالكتابهؤلاءبين*شتزيومنوحمراشترورهندكان

..ثنبنطمولفالهـفيالمعروضبينالقرابةمنصلةوجوداًلىادىمما،عصورمم

حضاريا.موففايواجهانهفيتتلخص،الانالكاتبمسشوليةوكل.هـلئاسادر*وبق،

فو،والاخلاصواكرسالمعاناةفينريادةمنهيتج،قغلفاالىيغومواوان،جيداالوضعيدرسواانلايريدونىنهمحافياًما

تقديمفيبء!وانحدودءينظمانبدلا،نفسهالو!يهذااساسهـ-نيرصفوءاًنوجمفيهم،*نحتىيكنشفلمالذي2لعربياعماد

بقةالاضينةالىمامعرفة،اًلمحلبكأولهجته،وجبابهطاقيض4شكلالى،اًلمرنانباسمه،الظرج

31صاهـ،بقالرجعاال..6مهم.متوم!ونيزممونذلكبعدلملا
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بشركانلذا.والقصرالحياةاماماخيراويفشلوالتقاليداًلمجتمع-.-

لرواية.كبطدطريفافنياوعم!كأنسانت!ينهفيماساة،!ةء..اليريدصئدوو

يضمناالروايةفيالنسائيةللشخصياتايليااستعراضاانكما

ك!ل):اشتهتالتحرليمثيكلةوالمرإئرياؤاصرمهلعيبسرجممامث!كلةامالتهي.ر(اًه!"المهزومون))رواية

.اًلتعقيدوالعاففييافذنسيةالحياةفيالتعقيدمشكلةامامتضمناهذءلما

تلك.وجديهاالحياةتفاههامامبشربهاامنقيمةاولىحطمالنبىالزملاءايها،الزميلاتايتها

الحب.هيالقيمةلروايةالاولىالنقديةالمحاولةهذءاكنبانقنلكيراتردت

مجالهالىالجوهريمجالهعنينضلانيمكنكانورلمبء،بدميةتستو!لماننفسه!النقفيمكانهافماوالا:(االهزومون)

هوالسببوكانالمحديديةالسككمديرمنفواجهالولاالوجودبر،احركمقبلمنقرئتقدارواية-كونانوهوالنقدبديهيا!من

لولاكالسابقيكوقانيمكنكانلبثرواحهوحب،ا!جتماهيا!ظرىقعيرةلمحةهذايكونانفاولىالروايةعنلمحةهوسممتمماكانواذا

.الاروحتفتحهفيلايزالوالحباذبلهاا!بىالقمرالنقدرولامجالافسبان.ا،وايةمذ.نقدعليهيكوناتهيجبعما

وبمقداًرالنقديةللانطلاقةيصلحالليمالمقياسهوقلتكماا!قان.اًلوحيدةشفاتهروهووالتلميحالتعريفمو
له:قلتعنممايصدقنةتيكاعدانيكاأث

الذيبشران،والموضوعالشكلبينالتلقاني*لتحاميكونالصدد..تنجحلنلوايتكان-

يناًلشرهع.لحملهايد!واًلالدلمير!اليلتحرلةعتمافخمثللال!عالسع!رلاوهولسعمري!كماًررمعير:التجربةوهعمنيعانييزاللاهانيانآنللااعر!كنت

....-.........0.بةتجربلآعنالكتابةانايضااعرلىوكنت.حيلالهمنلهترةطشهالذبم!

صدد،الفنيةصدى،اساسياصدلهالنايحالمانولمجر!لهوقرفوالقصةعلىشضياطابعاسيضفيالوهجلفحمن،السعيرداخلمن

ؤوزر:المفاجبئءالسارالذبرولفن.المذلمنبةالبكلنبهاوينزق

مجتممناان.والعبثالضياع*مكلحوىقدالرموزمنهائلانبااننظرياتبقايامنرأسيفيبمااطاحالاداببجائزةنف!حهاالرواية

الذيلشبابنا:الذبامالفنيالصرعاذلكفييشششبابئامةنتمئثنفسه.الدراسيفحياقيفيفشعشتهانقديف

منصحا،اًلعبثبلادفيالحقيقةعنيبحثوانطلقالقديمةقيمهمعالثانجبةؤححوالخطى.نحثالساعةكانتبكماالسنةرأسليلةفي

جنباتفياصدا؟هاتدوىوالفقدانوالتشردالتمزدتقاسيمنولحعاعلىي!حدرصفحافهامنصفحةاخرفيمروايةبض(بشر)معنمتعشرة

الذياذراموصودتفكللقرياةنرالىالمهاح!فياعلىمنالترامفي

الشقودذوالبيت"هوثورنروايةفي"بئتشيناًلقاضي"ان،رثسقلبفيسائلةبصقيعيةيئصبالحواسويعدبالفؤادينخر

تخطوالعقاربتسيرالساعةإنالموتراهمهحينلايدرجمركان"السبعة:الطريقطولعلىتترددابوحيدةوالعبارةنفسهاكالحياةمئعدراكان

الصخب"فولكنرروايةفبم"كونتين"وان،الحياةعبثوترسمالق!ر.اخرونوصعداناسىنزل،بنحمراترامتيتتيتس

جياته،ارقتالتيالساعةي!حقانذلكمعقالراكان"والعنفبوالميذلك،اًل!مبائلالصقحذل!يودعساعتها(بشر)كان

إبرقفانمنبكثيراضعف،ذلكمناضسفكانبظل.روايتناشرالكن،العسكريةالكليةالىشعوريائتحارفييودعها،الحواسيعلبالذي

يقتركئانعحناعذفتفانبقافنراسهيودالذقالقطاروهو:ساعاتاربعقبزنراوهنيدبهماحساسعئدغبكاحمتوعئهدا

ومنسحابيعرفانقبلمنب!شرعلىثمبلد*.س!حالىان:نحوءوالتعاطفهزنيالذيالصمقان.بهيستهانلافنبمعملامامانني

واضحةفالدلالة.الحديديةإلسصمديرمنسعابتتزوجانقبلاقراهالذيالنقديالمشروعبدايةكانالروايةتجاهبهشعرتالنيم

رمزالقطارصوتالىيستمعانبشرباستطاهةيكن:."ورائعة.والتلميحالتعريفهو!طودافس*نعليكم

الحديديةلسككامديرويهزمسحل!يتزوجانولاالصناعيةالحياة...

والتفاهةالجمبالىيعدءالقطاران،افتراسهيودالليالقطارمديربثمرداخلمنالداخلمنالهاالروايةعنيعالمااولان
التكنيكواقعيةوهو6قعيةالولثروظمنشرطاولتحققوهي.فقط

كماكبرسحابولكنءمحاببحبيتمسكاذويتمسكوالل!شيثيةبشردا-لمن!قىكذلك،واحدبشه!يالنظروجهةتحديداي

ناطحاتفيكانولويطوررلنالئيالعيفسحابكما،اورب.خطتهاعلىوتنسفحود!لاتورموزشخعياتمنفيهاماكلايضا

جدوى،-بعونماءبدونولهوكلا،فهوطالهواًذاالسمح!شخعيانبشربمدالروايةشخصياتمنيطالعنا.مااولان

بخيرتررعندفيفيهاالحبرمزالىللثنلثهاالقيمةخةكلبهي!كمنالتيلقد(صالح)عنيقالماوجل،ودريدصالح:بشرصديقاهمااثنتان

......ا)تعقي!عنوالبطد،التفكيرفيالبساطةهوالروايةفيكشخصية

.من.الععراءلخبفيالواحةكئزدعكما*ولفشلهبمدقلبهمشواهاسارميماز!زيعانيانيردلماويعانلمالنيوهو

يئتسضحيبنالمناحهععاءينضباذالثانجحرللمرةبنيفشببتتكمندالاسلنوانة،التنفيذالصريع،الاشياءمنالمتاكدالانسانانه.البحتالوأتودأن

اخيرابثركبدما-وبصحوفيبمرضواحهلموتمنمماصعصاءالى.الطبيعةالجماهري

*ولى.الطبيعةخطيئةالتناقضامامنفسهليجد

كصلحوواحه،سحاب،دريد،صالحشحصيةمنكلاانوالحقيقةالشضيةهووصالح.بشربعدالثالثةالشخصية)رريد(وكان

الشخصيةهوالرواًيةهذءفيبشركونلو!تماماكشربع!مون!نانهوصديتهامنيتاكدولابالقهمةيحسيشيءمنتتاكدلمالتيالقلقة

ممها.منكلب!لها.ثغطيالتيالمسيطرة.جبكماويفركي!رايحسالذيالنموذج

الروايةخ!لنراه.ورريدصالحمافيانسب(بشر)جمعولقد

!رضفيطجاءكلالىمعانرجعوص!قهاالتجريةالىرجعناواذاروماتبياا!اقيكأن!ولولثكليأيتلقاها4انبمدجميمهينطلق

فيا!علىمانحكماولنحكملهانيانتاجاهـلبطلكبشرشنصيةاًمامير!لالوجودكيالمشوىملى3السرالتحقيقالىمنهاينطلق
مسلمتان.المجالهذافيولتجاذبناعرفها

الذاتيسةفيبمابذاتهفنانلاجمافنيمملاولالصال-:الاولىالانكليزيالرابعالصفاقاصاعريميةحفلةفيالكلمةهذ.القيت)اً(

.العرضرومانسيةملىلتنسفحواقدالماالتلقيدومانسيةمندرابةصاحبالرامبهانيلزميلهمدمشقبجامعةالادابكليهمن

فيهتخزنالكابقرأهاالت!العظيمهالفنيه-الاعمالانس:الثانية.للروايةالادابمجلةبجائزةالفائزة"المهزومون"
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بمعشاو..تصهنةوانسلوزوجةاموهيتعبيرهاعنلمشكلةالسليمالوجوديالشرومنالحقةالفنيةاداقعيةمنطاقة.

وتعيش،الحياةفيعشاعرهابكلتعيشانثىوهي،اخر.الشخصية

هذاارخذواأعثالااتردون.الئرفيانوثتهلبكليؤيدالروايةفيالسامقالرمزبئاءفيالواضحالثقافةاثران

!ظوقلنفدوىشعرمنالذمودتلمشكلةالسلمالسيرلكنالقطاررهزفيهوكماالثانيةالمسدمة

الفارعةالقإمةتطالعئيألمميقازهولغمرات-وفياتصالوهوالاولىالمسلمةالىيوصلناالمسلمةنذسفيالشخصية

ااخائعةلهئثعنواررحياءاغضثمفأشخرهانياراًدالتيالشخصيةهوبشراان:الفئانبذاتيةالفنيالممل

الرائعظالطلعةدمىترجلمكأنالخلىجمودوابديفيوهمسممينةوجوديةاغواراخلالهامنوسبرفصنعهايكونهاان

أف"ذ.أنثويعطررائجةنشم،شرهزافي،هئا.باكملهاللحياةوتحسسهشاعريتهخلالهامن.اذاننا

عربر؟مة""انهاالتأكيدؤرنعرفامرئ..اعرئؤرانهةمتئاقضينجمعاذجديدا"سوبرمانا"يكونانمنبشرافتربلقد

اسوارتحطملحظةفياالغامرالعميقبذهولهاعربية..الاشياءمنوالتاكددريدشخصيةفيكماالعميقينوالتفكيرالاحساس

الاجتماعىبحيائها.وعربية..لقاءلحظةلائها،الجمودالتنافضوهذاالمبالغةهذ.انعالح.شخصيةفيكماالسريعوالتنفيذ

لانة،والترددلأالخؤفنوافذيضلقموقففيالموروثالوضعوهذادو،نهااوالوسطىالطبقةافراداحدبشركونفيواضح

.جائع،والضموق،فالروالدمهذاًوكل..حبموقفانابدالايطمحفهوالشخصيةدهذهمعينةعلافاتيحددالاجتماكلي

.-!ظماروالهوىتحللفييعتئىانولا،القصةفيحدثكمابيتهفينساءتزوده

لىتعبثك!ااًلداًسرفيتعيئرعربيةفتاةكليعترانبشرعلىكان:تصميمسابقوبدررنجأةقيمةكلمنتام

....المشماعرهذ.ملتتبرضانلابد،طوقانفدوى0جديدةقيمعنالنحثمرحلةالىيصلانقبلهذهالمفقدانتجربة

ادبناومن.الروحوظمأ،الشوقوجوع.،الدملفورةوفلةبلانتباهجديرافنياعملا"المهزومون"تبقىهذاكلوبعد

فضءر،ندوىتكلمتوعندما،يتكلمانيخافالنسائىالدراسةتبعاترغماخاذةبفنيةونقدهاالحياةعالىطالبمننالرة

إ!إادثبتمرنافيالفذيةالاعمالاظهركجيمسالعظامالفنانبنعبقرياتالىتهدىهديةلاجملوانها،الجاهببة

ب!-اافخرلتقدمةوانها،ومحفوظورستويفسكيوفولكئروهوثوبن

**.بنفترةفيقلبيالىالناساقربكانواالذيناحدلكماقدآوانا

حياتي.فترات
تصويب..لهانيوؤهانينالكمفشكرا

اًلطويلسليمار2اًحمد

،الصبورعبدلصلاح"والصليبالطل"قصيدةفيدمشقجامعةسالادابكدية

ضلمعوقعت،الأدابمنالماضيالعددفينثرتالتي،،

المطبعية.الاخطاء

الثالثة:الفقرةاولاففيالنساهديوالادب..طوقانفدوى

جنونفيالذقنشعرينتفملاحنا

رصلمجنو،،قلبهيلهيئانالمجنونالنغمةالهيدعوا!ادرىرد!افيا!صرية"السيوسفروز"مجلةوجهت

*دينواهله،ابناء.سينشده:الادبنقادمنعددالىالسزالهذا6191فبراير6في

وصحتهاا،النسائىألادبعتمثلالتيالعربيةالاديبةهيمنلا

جنونفيالذقنشعرينتفملاحنا؟"وانفعالاتهاالعربيةالمرأةاحساسعنوتعبر

يلينولا،قلبهيلينانالمجنونالنقمةالهيدعوانورالاستاذرايؤرائهاالىتنقلان؟الاداب"ويهم

الادنينواًهله،ابناءهينشد..المبدعةالعربيةالاديبةالىمشتركةكتحية،المعداوي

الفقرةنفسومى،.
والقصديرالملحجبالاذنهذهسؤالاهناكاناسعر،المسزالهذأعناجيب.انقبل

المحظورهشارففينعيش..وافرحااولا.النسائيالادبمفهومماهو:.بالجوابيطالبنياخر

".المروالتوقعالمريرانرعبلحظةنذوقانبندنموتاديبةلكلنطالعهالذيالادبذلكأهو؟حقيقتههيوما

5لغريرزماننامناللياليالافوبعدكثيراشائعخطد؟المراةعالمالىدائماوينتسب،عربية

البعيدالتدبرعصاعلىالخطىثقيلاتمضت:طويلةاوقصيرةقصةعننقولكماتمامابة.فيهمانقع

صحتهامنواحدصاحبهاانلمجرد،"مصرية"قصةهذه
-!المصريينكتابنا

والقصديرالملحجبالهذيحاشتو!ع!لاتيهي"المصعرلة"القصةليست.قطعا

المحهظورمثارتدينعيش..فرو.التسميةفيصلدجمتنكونلكي-وانما،مصرمنكاتب

الرير.والتوقعالمريرالرعبلحظةنذوقانبعدنموت..مصرفي."!بيس"كطتبوجودعنتعبرالشهي-

العصيراتثدلرعلىدعصمالا!لأتلليا!عإلحطىمىمصقيعشيحملارزيهوالنسائىالادبليسوقطعا
..-فىصادقيناخرىمرةنكونلكى-وانما،امرأة

.الفقرةخقوفيوجودهـابة.امراةوجودعنيعبرالذيهو-التسمية

القلعنحوالضئيلبجسمهجبالنامضت.حين-!الانوثهبعطرمضمخوهووالاجتماعيالنفسي

وصحيته!اتعبيرمنالحقيقيمفهمومهلايستمدالنسائىالابىب

القلعنحوالضئيلبجسمهحبالنامفستحينالمفهومهذايستمدانماو،وعالمهمثقفةانسانةوهيالمراًة
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3.ى-.-.!ر!م!أ---..
التالسنعةالسنة-6191(0ابزل)نش!كس-.لرابعالعدر

الادابمنالماضيالعددقرأتمصطفىشاكر........جديدةعربيةثقاقةنحو

حي!ريوفس......بة.........اًلابحد55هلساغالب...ء....بة...الاديبوضعية6

حكواتيماجد...........بة....القصائد57سكاينىوداد.م..الحديثالعربيالقصصفي01

الشمعةخلدون..............بة....القصص06

بردمفالوفى.م..........)قصيدة(قديس12

النقداالعرمماقمئعالتمسؤولية62الميدانيإكرم.م....)مسرحية(الاخيرةالزيارة،1

يراللهحسنالحساني.أ.............والتجدب.الخوريخليل....)قصهمق(اؤتصاربلاسندباد17

مخمددلبرين............الاخرينتجهيل62ء!ادلماافيادبرديالمضمون18

الممرمحمدهيثم.003النقد.واداب"القدرجيل"64وي--مابة.........."والريحالناي"

مايوقصرلي..اختلافونقاط..اندادنقاط0/67جم!بشاجموجيسئرقلمجمة.ا...الحقيقةءنوالبحثالانسان؟2

العربرماالوطنفيالثقافيالنشاطملصفايز............)!ة(معاناة27

......الارتزاد""فلسفة-رنار68---

الشريفصميم....)قصة(الاطفاليجوعبمندما92

المتحده:العربيةالجمهورية96!:والافسانوالفنالجنس34

صب!حبمالدينمحييع!مالجثولسماليل!-مثئث!لةالاقلمغقلعمشكرينحارالعصوراعبرالجنسمفهومتطور-2 ا

...اًلاشحالةعلوشماري..:.)قصدة(الحربكانتاذا38

البؤ!صندوؤ!البافيعندمختار....)قصيدة(الشرووشتاءاًنعيد!3

ارطويرد!ببماناحمد....س....."ا!زومون"رواقي73السباعيفافل..ء.......)قصة(جد!!يسوع؟.

..النسائيوالادب..طوفانفدرى،7ا!ليحكمتااشقا(8والدليلالشجاعاًلاسر7،

.نصويب،0000.000000.0.001007)قصي!دة(

5!!!ىأ!!!مم!هـم!ه!عي حدلثاوصدر
.ء5لمها."وووب!!غ

.!.ولحجق..ماشئالآالج!همث

نمنشمعشإش-ص-

ل!.=لمى.
بر.

العالماولساطفيكبيرةضجةاليومحتىيثيريزالمافيلمفي.اخرجتدورامارغريت-بقلمرائعةقصة

.نادرةرفيعةافلامالاتعرفهلماقبالاويشهد

والحربالحببينترب!التيلةالص!عنرائعاتعبيرادقيقاالقصةكهذهعبرتانلقصةيسبقولم

الفاجعة.عنصرحهـيثمن

اللذينالفرنسيةوالمرأةا،يابانيالرجلنفس!يتيفيرسمكبيراتوفيقاوفقتقدالمؤلفةانوالواقع

والحب!..الحربمأساة:ابأساةهذديعيشان

الاثابدارمنمثمورأت..لق015الثمن
هع!!!ي555!5ا*!ه.
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"موص*!"صي.يصء،?؟-ص-صة--0س0ص--كلأكأ-!حعكفحعلاحظ!دلحلعدلهه!0حغر!حثتله!ف،سرو0 ---لم.

ءة!تقدمرار*داًب

فيسارنربولجار-..----إ.-.-.--.--3-،ءس---3.---سء--ءلا-،--؟كا،--

بره-ل!تر--زر-تن!لأنر---2ذ!.برختص-؟-

!-!خ--،خ*ستج--ش---+--لا..عكاخحؤس--

؟شالعالميالوجوديالمالكر-،لا-؟كا.%-!.!-.--فيبه!-.

"-+كاى.!صلا!؟--!-....--كا-

..و--كا-:-!لآ

كا----ع--قي-؟-خ---ع-!!---.؟

.---.---.قيقيأش:.قيبر-:-.ء--ع-.-?.أر؟!.ء-

المجر"ع،-ء،-،س--ء-.،-ء-د-..ط.ءفي.نر-2-.-.لا-ح!ش3إ!،؟نجيربرلا!-لا+لالاطبر--ع-.-.!س.---2.-2-.-.
اًلشهرهرواشهلى+-..-!

-!ء2.ء!--ح-ظ؟:-:+-س-!

لا-س+كألاج---،زرتي"?لم!4

-عد.ظ--؟----.!؟يرإ،.-ير.2(لح

ور!رهـ.،:سء.-سص3-،!.

صيم!--خبم!لأ+--.-ع--حمبم-46

"س--3-ء--يم)-!--ء

-ع..لآئم!تي.ء+رزذ!-؟؟خع!

؟3--لاخ.فيقئ.حي،كا+كييج!ك!+؟!ء--؟-!

!!هح!ح!-حء-،.-ءدص!.--!ير!عج!!:

ضلحيدزرحد!2ء!-!*2قي.؟؟حي"-.--!يمجهما!!جم!لاءكا.-

لى..!ع"لم-:؟!ة-.إ؟فية

!ءنيير)-.2!.!؟زر؟!يم--.-حم.ةكأ.

نجء!-؟نخفي؟:-تر3!!خ!يك!غ7-?بر-!يس-...

ع--لإقي033؟،+%كا--ى،سكأ-

-.؟.ء؟!..+كا.-ير!ش!:ط!،.-؟ء

.لولااًلجزءصلر-برجمنرآد.--.:لأض؟!--ح-؟!سبم،-*

إ:؟!صش-"!بختن!في-يخم؟ءلإ".-+-،ءكاخ"-+ء.

!؟ء!لا.ء!!تي:.-دء

.سير!نجخ،غ!حرلا*يهبم---س-.-!:..-!

الرسدلسن32كبى!خ!!؟

.--صسءءى--!ير!غ!.بر!"

--ءش?3ول:لأ--خ3--+*---.كابمءثه!ء

"مه**-*******يهه*ير********ء

القادمالشهرص

اًلثانيالجزءيصلر

050عرا!ر.مر

مهو!ث

لصيعحه!يس!

ويرلش/كؤبعه!إ

منكثيريملكهالافنيةوبلرلقة،جذابروائىشكل!ىالوجودلةسارترفلسفة

العالم.لىللروائيين

صادقه.امينهعربيهلرجمه



فينزار!ما

هأثنباعلقثفي

كتبهاوأحلى

كتبهاواجراً

الجديدديوانهكل

ير4كل4كا7--ص-

ل!*سبم.-

حديثأصلر

ء!قعلثمىا

!ثل!قولبنانيةاًتص3

!وررىيعادلهاما؟،

8-لأثيي81"لأ!!البي!ي!ه!دمكلسمووللركعاا25ًاولبنانمةل!8الثى

ن!هكلء--ثلشعادكأ4!قما*،!
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